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Informação - Prova de Equivalência à Frequência 

Francês 2022  

Prova 16/ Oral / 1.ª e 2.ª Fases  

3.º Ciclo do Ensino Básico  

 

 
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º ciclo 

do ensino básico da disciplina de Francês, a realizar em 2022, nomeadamente: 

 

 Objeto de avaliação 

 Caraterísticas e estrutura  

 Critérios gerais de classificação 

 Duração 

 Material autorizado 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, bem como as 

Aprendizagens Essenciais e as orientações presentes no Quadro Europeu Comum de Referência para 

as Línguas (QECR) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral, de 

duração limitada, incidindo sobre os domínios da Interação oral, Expressão oral, Compreensão oral e 

Produção oral. 

Nos domínios descritos são avaliadas as competências que a seguir se enunciam: 

 

Interação oral 

Participar e interagir num diálogo simples com o interlocutor sobre assuntos de interesse pessoal ou 

geral. 

Expressão oral 

Ler um texto em voz alta sobre os conteúdos temáticos abordados. 

Compreensão oral 

Compreender mensagens orais e identificar informação relevante contida na mesma. 

Elaborar respostas adequadas ao conteúdo inerente à mensagem lida. 
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Produção oral 

Produzir e organizar um discurso simples e coerente sobre conteúdos temáticos abordados. 

Expressar claramente as suas ideias. 

 

Caraterísticas e estrutura 

A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por quatro grupos. 

A distribuição da cotação pelos grupos apresenta-se no seguinte quadro. 

 

Distribuição da cotação 

Grupos Domínios 
Cotação 

(em pontos) 

I Interação oral 25 

II Expressão oral 20 

III Compreensão oral 35 

IV Produção oral 20 

 

 

No Grupo I avalia-se o desempenho do aluno no domínio da Interação oral, através de uma 

entrevista entre aluno e professor. 

No Grupo II avalia-se o desempenho do aluno no domínio da Expressão oral, através da leitura de 

um texto em voz alta. 

No Grupo III avalia-se o desempenho do aluno no domínio da Compreensão oral, através das 

respostas às perguntas sobre a temática/conteúdo do texto lido em voz alta. 

No Grupo IV avalia-se o desempenho do aluno no domínio da Produção oral, através de um discurso 

oral sobre os conteúdos temáticos abordados. 

 

Critérios gerais de classificação 

 

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

específicos de classificação apresentados para cada momento, previstos na grelha de classificação, 

e expressa por um número inteiro. 

As respostas que não possam ser claramente identificadas como corretas são classificadas com zero 

pontos. 

As produções orais que não obedeçam ao(s) tema(s) proposto(s) são classificadas com zero pontos. 
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No Grupo I são atribuídas pontuações de acordo com a fluência da interação oral, através da 

capacidade de prosseguir um discurso adequado à informação solicitada, de forma total ou 

parcialmente correta, de acordo com os critérios específicos. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero 

pontos. 

 

No Grupo II são atribuídas pontuações de acordo com a fluência da leitura, através da capacidade 

de adequar a entoação/expressividade e fonética da língua à intencionalidade comunicativa, de 

forma total ou parcialmente correta, de acordo com os critérios específicos. 

 

No Grupo III são atribuídas pontuações de acordo com a fluência da compreensão oral, através da 

capacidade de expressar-se, de forma total ou parcialmente correta, sobre o significado e a 

intenção comunicativa do texto lido em voz alta, de acordo com os critérios específicos. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero 

pontos. 

 

No Grupo IV são atribuídas pontuações de acordo com a fluência da expressão oral, através da 

capacidade de formular e/ou prosseguir um discurso sobre conteúdos temáticos abordados, de 

forma total ou parcialmente correta, de acordo com os critérios específicos. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero 

pontos. 

 

Duração 

A prova oral tem a duração de 15 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de 

tempo. 

 

 

Material autorizado 

O material de suporte a utilizar durante a prova será disponibilizado pelos professores aplicadores. 

Não é permitida a consulta de dicionário. 

 

 

 

 


