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INFORMAÇÃO PROVA – PROVA EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA (PEF) 

FRANCÊS – PROVA ORAL (16)                             MAIO DE 2019 

 
Prova de 2019 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

 

 

1. Introdução  

O presente documento visa divulgar as caraterísticas da prova de equivalência à frequência do 3.º ciclo do 

ensino básico da disciplina de FRANCÊS, a realizar em 2019 pelos alunos que se encontram abrangidos 

pelo artigo n.º 14 do Despacho Normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril.  

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e do 

Programa/ Metas Curriculares da disciplina.  

 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:  
 
• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura; 

• Critérios de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

 

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos, para que fiquem devidamente informados sobre a 

prova que irão realizar.  

Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado dos 

itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão balizados pelo 

Programa e Metas Curriculares, em adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito. 

2. Objeto de avaliação  

 
A prova de equivalência à frequência do 3º ciclo da disciplina de Francês, LE II (9º ano) tem por referência 

o Programa de Francês, 3º ciclo, LE II e o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas - 

QECR (2001).  

É objeto de avaliação a competência comunicativa nas vertentes da compreensão oral e escrita, da 

produção oral e da interação oral. O desempenho dos alunos envolve a mobilização dos conteúdos do    

programa, nomeadamente, o funcionamento da   língua, produção e interpretação de textos relativos a 

várias temáticas e os respetivos processos de operacionalização, prescritos pelo Programa e passíveis de 

avaliação em prova oral de duração limitada. 

A prova avalia a aprendizagem no domínio da oralidade. 

Assim, deve o examinando: 
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 Exprimir-se sobre assuntos do quotidiano;  

 Fornecer informação adequada e pertinente; 

 Responder com correção linguística e adequação lógica às perguntas; 

 Produzir enunciados orais com correção gramatical e coesão lógico - semântica; 

 Exprimir opiniões sobre o tema; 

 Utilizar vocabulário adequado e diversificado. 

 Desenvolver os temas apresentados; 

 

3. Características e estrutura da Prova  
 

A prova oral é constituída por três grupos de produção e interação oral, cujos temas se inserem no 

programa da disciplina, adaptados ao quotidiano do aluno.  

Nos grupos I e II, avalia-se a compreensão e produção de enunciados orais, correspondendo o grupo I     

a   uma   entrevista   dirigida   com   duração   de   2   minutos   e   o   grupo   II   a   um monólogo sobre 

um tema escolhido com duração de 2 minutos.  

O grupo III avalia a compreensão escrita e a produção de enunciados orais adequados às situações 

apresentadas, com duração de 6 a 8 minutos.  

Para os grupos II e III, o aluno deverá ter tempo de preparação.  

A prova oral é cotada para 100 pontos. 

A estrutura da prova sintetiza-se no seguinte quadro: 

 

DOMÍNIOS TIPOLOGIAS COTAÇÕES 

(em pontos) 

 

 Revelar competência de                                         

compreensão/interpretação de                       

enunciados escritos e orais;   

                       

 Revelar competência de produção 

enunciados orais;            

                        

 Produzir enunciados adequados às                   

situações, revelando fluência, 

correção linguística e 

conhecimentos sobre os               

conteúdos temáticos.                                 

 

 
I - ENTREVISTA DIRIGIDA (2 MINUTOS) 
 
(O aluno apresenta-se, fala de si, da 
sua situação escolar, da sua família e 
/ou dos amigos, dos seus gostos e 
atividades) 
 
II - MONÓLOGO (2 MINUTOS) 
 
(O aluno fala de um assunto proposto 
pelo professor interlocutor) 
 
 
II - INTERAÇÃO (6 A 8 MINUTOS) 
 
(A partir de um documento dado pelo 
professor, o aluno deve interagir com o 
seu colega ou com o professor 
interlocutor) 
 
 
 

Âmbito 

(25 pontos) 

 

Correção 

(25 pontos) 

 

Fluência 

(20 pontos) 

 

Desenvolvimento 
Temático e 
Coerência 

(20 pontos) 

 

Interação 

(10 pontos) 
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4. Critérios de Classificação  
 

Os critérios de classificação, para cada categoria, estão organizados por níveis de desempenho. O 

professor interlocutor atribui um nível geral ao desempenho do aluno (conforme previsto na grelha de 

classificação). Os professores classificadores atribuem um nível ao desempenho do aluno em cada 

categoria (conforme previsto na grelha de classificação). 

O júri (professor interlocutor e professores classificadores), em conferência, atribui um nível final ao aluno 

em cada categoria. A cada um desses níveis corresponde uma única pontuação. Essa pontuação é 

expressa por número inteiro, previsto na grelha para o registo da classificação final do júri. A classificação 

final do aluno resulta da soma das pontuações obtidas em cada uma das categorias. 

Para cada categoria a ser observada, consideram-se cinco níveis (N5, N4, N3, N2 e N1). Qualquer 

desempenho que não corresponda ao nível mais elevado descrito é integrado num dos outros níveis, de 

acordo com o desempenho observado. Estão previstos níveis de desempenho intercalares não descritos, 

de modo a que sejam contempladas variações no desempenho dos alunos. Sempre que um desempenho 

não se integre em nenhum dos níveis descritos consecutivos, é-lhe atribuída a pontuação correspondente 

ao nível intercalar que os separa. É classificado com zero pontos qualquer desempenho que não atinja o 

nível 1. 

5. Material  

Na prova oral, será fornecido ao aluno o material de apoio necessário para a realização da mesma. 

 

6. Duração  
 
Prova oral: 15 minutos  

 

 

 

                     Aprovada em reunião de Conselho Pedagógico de 15 de maio de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


