Escola Básica e Secundária Mestre Domingos Saraiva

Francês
Informação

INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA - COMPONENTE ORAL
Prova 16 / 2018
3º Ciclo do Ensino Básico

Despacho normativo nº4-A/2018 de 14 de fevereiro

Introdução
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação em vigor e do
Programa da disciplina de Francês.
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência de Francês do 3º
ciclo, a realizar em 2018, designadamente:
•
•
•
•
•

Objeto de avaliação
Caracterização da prova
Critérios de classificação
Material
Duração

Objeto de avaliação
A prova da disciplina de Francês, LE II (9.º ano), tem por referência o Programa de Francês, 3º Ciclo, LE II, e o
Currículo Nacional do Ensino Básico. No ano letivo de 2017/2018, é objectivo avaliar a aprendizagem passível
de ser avaliada em prova oral de duração limitada, incidindo sobre os domínios da compreensão oral,
produção oral e interação oral.
A prova pretende, acima de tudo, avaliar a compreensão e a expressão orais do aluno, a capacidade de
comunicar em situação presencial como emissor e como recetor.
O júri é composto por três professores: um age como interlocutor e classificador; dois agem como
classificadores, apenas.
Os docentes do júri têm autonomia para conduzirem e adequarem a prova, em função de cada examinando,
envolvido na interação discursiva.

Caracterização da prova
A prova incide sobre os domínios da compreensão oral, produção oral e interação oral, cujos temas se
inserem nas áreas do conteúdo sociocultural enunciadas no Programa da disciplina de Francês.
Consiste na realização de duas atividades:
1. Conversa sobre temas gerais (a vida pessoal, rotinas diárias, preferências,…)
2. Com base em instruções e estímulos visuais, disponibilizados por um dos elementos do júri, o
aluno simulará uma interação.
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Quadro 1: Domínios e cotações
Domínios

Cotação (pontos)

Gramática e vocabulário

25

Capacidade discursiva

30

Pronúncia

10

Comunicação interativa

35

Critérios Gerais de classificação
A classificação é atribuída de acordo com a soma da pontuação obtida em cada domínio.

Material
Todo o material necessário será fornecido no momento da prova.

Duração
A prova tem a duração de 15 minutos.
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