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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EMÍDIO GARCIA, BRAGANÇA 

CÓDIGO 151816 

_______________________________________________________________________________ 

 

INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Disciplina - Língua Estrangeira: Francês  Código 365                          2020 

Ensino Secundário 

11º Ano - (Nível Continuação)                                           Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho  

 

_______________________PROVA ESCRITA / PROVA ORAL_____________________ 

 

Objeto de avaliação 

A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciados 

no Programa de Francês para o Nível de Continuação em vigor (homologado em 2001) e tem por 

referência o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR – (2001). Aconselha-

se a consulta dos documentos e do índice dos manuais escolares adotados. 

Na prova, são objeto de avaliação a compreensão do oral, o uso da língua, a leitura e a escrita, 

enquadrados nas competências linguística (nas vertentes lexical, gramatical, semântica e 

ortográfica), pragmática (nas vertentes discursiva, funcional e estratégica) e sociolinguística. A 

demonstração destas competências envolve a mobilização dos conteúdos definidos pelo programa 

da disciplina de Francês para os 10.º e 11.ºanos, nomeadamente os das áreas de referência/ dos 

domínios socioculturais.  

 

Caracterização da prova escrita 

 
A prova escrita é constituída por três partes. Alguns itens têm como suporte um ou mais textos e, 

eventualmente, uma ou mais imagens. 

 

Parte A 

 

Permite avaliar o desempenho do examinando na compreensão do oral, tendo como suporte dois ou 

três textos áudio.  

 

Parte B 

 

Permite avaliar o desempenho do examinando no seu conhecimento do uso da língua e na leitura, 

implicando o recurso a diferentes estratégias de leitura global, seletiva e analítica. 

Os itens referentes à leitura podem ter um ou mais textos como suporte. 

 

Parte C 

 

Permite avaliar o desempenho do examinando em atividades de interação e produção escritas. 

O número de palavras a escrever situa-se no seguinte intervalo – 150-220. 

 

A prova escrita inclui itens de seleção (escolha múltipla, associação simples, associação múltipla, 

ordenação e completamento) e itens de construção (resposta curta, restrita e extensa). 

 

A prova é cotada para 200 pontos. 
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Quadro 1 – Distribuição da cotação 

 

Partes 

 

Domínios Cotação (em pontos) 

 

A 

 

 

Compreensão do oral 

 

 

30 

 

 

B 

 

Uso da língua 

 

 

30 

 

 

Leitura 

 

 

60 

 

C 

 

 

 

Interação e produção escritas 

 

 

20 + 60 

 

Material 

O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

azul ou preta. 

 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo 

oficial). 

 

Não é permitida a consulta de dicionários. 

 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos, sem tolerância. 

A compreensão do oral é avaliada nos primeiros 10 minutos da prova. 

 

Critérios gerais de classificação da prova escrita 

 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos apresentados para cada item. 

 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 

pontos. 

 

As respostas aos itens são classificadas por níveis de desempenho, de acordo com os critérios 

específicos. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

 

As respostas que não correspondem ao solicitado, independentemente da qualidade do texto 

produzido, são classificadas com zero pontos. 

 

Para o item de resposta extensa da Parte C são consideradas nos parâmetros de classificação as 

competências pragmática e linguística. Para cada um dos parâmetros apresentam-se cinco níveis de 

desempenho descritos. 

 

A competência discursiva é avaliada no âmbito da coesão e da coerência e no âmbito do 

desenvolvimento temático. 
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A resposta extensa é classificada com zero pontos se o texto produzido não atingir, pelo menos, o 

nível 1 no âmbito do desenvolvimento temático. 

 

Caracterização da prova oral 

A prova consiste na realização de tarefas, que se desenvolvem através de uma sequência de 

atividades, em dois momentos, que propiciam a demonstração de competências integradas de 

leitura, compreensão e produção oral.  

Os temas abordados são os que constam do programa da disciplina de Francês para os 10.º e 

11.ºanos, nomeadamente os das áreas de referência/ dos domínios socioculturais.  

A prova oral vale 30% da classificação final. 

A estrutura da prova oral sintetiza-se no quadro seguinte: 

Momentos da Prova: Parâmetros de Avaliação 

1º Momento:  

Diálogo examinador / examinando 
  - perguntas de caráter pessoal. 

 

2º Momento: 

- Produção oral do aluno 
- o examinando dispõe de 3 a 5 minutos para ler um 

texto curto e preparar-se para responder a algumas 

perguntas de interpretação 
- perguntas sobre o tema do texto. 
- a partir de uma imagem ou de uma frase é pedido ao 

aluno que faça algum comentário. 

 

 

 
 Recursos lexicais      -  50 pontos (25%) 
 Correção formal        -  20 pontos (10%) 
 Fluência                    -  50 pontos (25%) 
 Coerência/Coesão    -  30 pontos  (15%) 
 Interação                   -  50 pontos (25%) 
 

 

Total                         - 200 pontos 

 

 

Nota: A prova oral é obrigatória e tem a duração máxima de 25 minutos. 
          

Critérios gerais de classificação da prova oral 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 

São consideradas cinco categorias para a classificação do desempenho do aluno: Recursos lexicais, 

correção formal, fluência, coerência/coesão, e interação. 

- Recurso lexical - refere-se à capacidade de usar os recursos linguísticos necessários à 

comunicação, em termos de variedade, extensão/espectro do conhecimento. 

- Correção formal - refere-se à capacidade de usar as estruturas gramaticais e pronunciar as palavras 

de acordo com as regras do sistema linguístico e também de usar o vocabulário e a entoação 

adequados. 

- Fluência - refere-se à capacidade de formular e/ou prosseguir um discurso com ritmo adequado ao 

contexto, sem que hesitações, pausas ou reformulações exijam demasiado esforço de compreensão 

ao(s) interlocutor(es). 

- Coerência/coesão - refere-se à capacidade de sequenciar ideias e de organizar conhecimentos e 

informação, ativando componentes da competência discursiva e expressando-se sobre qualquer um 

dos temas prescritos pelo programa da disciplina. 

- Interação - refere-se à capacidade de comunicar oralmente com outro(s) falante(s). 

 

Material 

O professor fornecerá o material necessário ao aluno. 

 

Duração 

A prova oral tem a duração máxima de 25 minutos. 

 

 


