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Informação – Prova Oral 

de Equivalência à Frequência – 2020 
 

 

Disciplina: Francês 
 

 

Código: 16 
 

Ano de escolaridade: 9º Ano 

 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3º ciclo do 

Ensino Básico da disciplina de Francês, a realizar em 2020 pelos alunos que se encontram abrangidos 

pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º 319/2012, de 5 de julho.  

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação atrás mencionada 

e do Programa da disciplina.  

A presente ‘Informação – Prova de Equivalência à Frequência’ dá a conhecer os seguintes aspetos relativos 

à prova:  

• Objeto de avaliação  

  A prova tem por referência o Programa de Francês em vigor e o Currículo Nacional do Ensino – 

Competências Essenciais.  

A prova desta disciplina permite avaliar competências passíveis de avaliação em prova escrita de 

duração limitada, enquadradas em domínios, e os conteúdos a elas associados, no âmbito do Programa da 

disciplina para o 3º ciclo do Ensino Básico.  

Nos itens da prova relativos são usados termos comuns ao Programa e ao Currículo Nacional do Ensino. 

 

• Caraterização da prova 

A prova apresenta quatro grupos. 

 

Grupo I - avalia competências no domínio da interação oral relativas à identificação pessoal. Esta parte 

inclui uma pequena entrevista em que o aluno faz a sua apresentação pessoal (20 pontos). 

Grupo II - avalia competências no domínio da leitura expressiva de um texto relativo a um dos conteúdos de 

áreas temáticas previstas no programa do 9º ano: cooperação internacional (problemas sociais da 

atualidade; solidariedade) ou cultura e estética (10 pontos). 

Grupo III- avalia competências no domínio da compreensão/expressão oral relativas ao texto, lido no grupo 

II ou a outro texto apresentado na versão áudio, através de quatro questões de interpretação (40 pontos).   
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Grupo IV - avalia competências no domínio da compreensão/expressão oral, partindo de uma imagem 

alusiva ao mundo das artes que será pretexto para que o aluno revele a sua opinião sobre o mundo das 

artes e sobre manifestações artísticas preferidas. (30 pontos). 

 

  • Material 

O material necessário será fornecido pelo Júri da prova oral. 
 

• Duração        

A prova tem a duração de 15 minutos. 

 

• Critérios gerais de classificação. 

Grupo I…………………………………………………………….20 pontos 

Grupo II……………………………………………………………10 pontos 

Grupo III…………………………………………………..(4X10) 40 pontos 

Grupo IV.…………………………………………………………..30 pontos 
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 Critérios Específicos de Classificação 

Categorias e descritores de nível para a avaliação da interação/produção oral  

 

Nível Correção Gramatical* 

(25%) 

Fluência (25%) Desenvolvimento 
Temático e coerência 

(25%) 

Interação (25%) 

 

N5 . Usa com correção 
geralmente elevada: 

-estruturas gramaticais 
variadas. 

. Pronúncia e 
entoação geralmente 
claras e naturais. 

. Erros ocasionais que 
não perturbam a 
comunicação 

. Produz discursos: 

- longos em 
velocidade regular; 

- com poucas 
pausas evidentes; 

- com ritmo 
adequado. 

. Hesitações 
ocasionais. 

 

. Desenvolve um tema 
com consistência, 
apresentando 
informações, 
argumentos e 
exemplos relevantes. 

. Utiliza eficazmente 
mecanismos de 
coesão. 

. Inicia, mantém e conclui 
conversas simples, utilizando 
expressões variadas num 
discurso adequado. 

. Reage com correção a um 
leque de funções linguísticas 
alargadas; 

. Faz perguntas /responde a 
perguntas e pede 
esclarecimentos ou 
reformulações 

N4     

N3 . Usa com correção: 

-vocabulário 
elementar; 

-estruturas gramaticais 
simples. 

. Pronúncia 
claramente inteligível. 

. Produz um 
discurso: 

-com relativo 

 à-vontade; 

-com pausas para 
planear e remediar. 

.Transmite informação 
simples e direta 
exprimindo o 
essencial. 

. Liga frases simples 
com conectores 
elementares e mais 
frequentes 

. Interage em situações 
simples e familiares, 
utilizando expressões 
frequentes e elementares. 

. reage a um leque suficiente 
de funções linguísticas 
simples. 

.Indica se está ou não a 
seguir o que se lhe diz. 

.Faz perguntas/responde a 
perguntas simples. 

N2     

N1 . Usa com controlo 
muito limitado: 

- algumas estruturas 
gramaticais simples; 

- um repertório 
memorizado. 

. Pronúncia entendida 
com algum esforço. 

. Produz 
enunciados:  

-muito 
curtos/isolados/ 

estereotipados  

- com muitas 
pausas. 

. Fornece informações 
básicas. 

. Liga palavras ou 
grupos de palavras 
com conectores muito 
simples. 

.Interage em situações 
simples, utilizando as 
fórmulas extremamente 
básicas para contactos 
sociais. 

. Reage a um leque muito 
limitado de funções 
linguísticas simples. 
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 Categorias e descritores de nível para a avaliação da leitura expressiva 

 

Nível Leitura Expressiva  

N5 Lê expressivamente, com uma dicção clara e audível. Apresenta fluência, 
ritmo e entoação adequados ao texto, respeitando a pontuação. 

10 

N4  7 

N3 Lê com alguma expressividade, podendo revelar falhas na articulação das 
palavras. Nem sempre respeita a pontuação, afastando-se, por vezes, do ritmo 
e da entoação adequados ao texto.  

5 

N2  
3 

N1 Lê inexpressivamente, revelando muitas falhas na articulação das palavras. 
Desrespeita as regras da pontuação e emprega ritmo e/ou entoação 
desajustados ao texto.  

1 

 


