INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

2020

FRANCÊS |Prova Oral 15 minutos
Prova 16
3.º Ciclo do Ensino Básico

DL 139/ 2012 de 5 de Julho, DL 54/ 2018 de 6 de Julho
DN 3 - A/ 2020 de 5 de Março

O presente documento divulga a informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3.º
Ciclo do Ensino Básico da disciplina de Francês , a realizar em 2020, nomeadamente, o objeto de
avaliação, as caraterísticas e estrutura, os critérios gerais de classificação, a duração e o material
autorizado.
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação em vigor e
do programa da disciplina.
1. Objeto de avaliação
A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciados
no Programa de Francês, Língua Estrangeira II, do Ensino Básico, 3º Ciclo e tem por referência o
Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR – (2001). Considera-se, pois, condição
para o entendimento desta informação a leitura quer do Programa, quer do QECR.
Nesta modalidade da prova, é objeto de avaliação a competência de produção/compreensão/
/interação oral. Os conteúdos programáticos serão os mesmos selecionados para a modalidade
escrita da prova.

2. Características da prova
Esta modalidade da prova consiste na realização de uma ou mais tarefas de graus de complexidade
variáveis, podendo-se partir de suportes visuais ou textuais. Devido ao carácter individual desta
modalidade da prova, as tarefas poderão ser diversificadas consoante o examinando, mas deste
espera-se:
• demonstração da competência de produção oral através da produção de enunciados orais
corretos, a partir de imagens ou excertos de textos, através de descrição de imagens,
resposta a perguntas diretas e/ou leitura e comentário de excertos de texto.
2.1. Conteúdos da prova
Conteúdos temáticos:
 Profissões
 Cultura e Estética:
- Espetáculos
- Música
- Cinema
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2.2. Competências
Conteúdos
Competência linguística:
— competência lexical
— competência gramatical
— competência semântica
Competência pragmática
— competência discursiva
— competência funcional / estratégica

Tipologia de itens
Descrição e comentário de imagens;
Resposta a perguntas diretas; e / ou
Leitura e comentário de excertos de
textos.
Reconhecimento de áreas de
referência e socio-cultural
francófonas.

Cotações

100

Competência sociolinguística
3. Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada parâmetro resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios
específicos de classificação apresentados para cada parâmetro e é expressa por um número inteiro.
Serão avaliados os seguintes parâmetros:
Pronúncia – 10 pontos
Correção e adequação gramatical – 20 pontos
Vocabulário (correção e variedade) – 20 pontos
Comunicação (fluência e eficácia) – 20 pontos
Compreensão da intenção comunicativa – 30 pontos
4. Material
Ao aluno serão facultados os documentos que servirão de base à realização da prova.
5. Duração
A prova oral tem a duração de 15 minutos.

FIM
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