INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE

FRANCÊS
PROVA 16 | 2020
3.º Ciclo do Ensino Básico

O presente documento divulga informação relativa à prova final do 3.º Ciclo da disciplina de
Francês a realizar em 2020, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Critérios gerais de classificação
• Material
• Duração

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa de Francês (L.E.II) do 3º ciclo de Ensino Básico, bem como
as orientações e descritores enunciados no Quadro Europeu Comum de Referência para as
Línguas Estrangeiras (B1).
A prova contempla a avaliação das competências de compreensão, de produção, de interação e
de mediação de textos escritos.
O examinando deve:
- Compreender textos escritos de natureza diversificada, adequados ao seu desenvolvimento
intelectual, socio-afetivo e linguístico;
- Utilizar os seus conhecimentos sobre sequências discursivas e sobre o uso da língua em
situação de comunicação;
- Produzir textos escritos, em resposta a necessidades específicas de comunicação.
Respeitando os objetivos de aprendizagem enunciados no Programa, a prova contempla:
- Conteúdos lexicais e morfossintáticos
- Conteúdos discursivos
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- Áreas de referência sociocultural
- Le choix d’une carrière
- La culture
- La technologie
- La science
- La coopération
- La qualité de vie

Caraterização da prova
Competências

Tipologia de itens

- Reconhece vocabulário das
áreas

referência


de

sociocultural

Texto

Cotações

Critérios de Correção

1-15 Pontos

1 - 100% Compreensão
escrita

Questionário de Compreensão global:
V/F ou Ligação de frases

- Identifica o sentido global do
texto
-

sequências


Identifica

discursivas e a sua organização
-

Identifica

Questionário de resposta curta e/ou

2-30 Pontos

2

-

40%Compreensão

escrita

restrita

informações

60% Expressão escrita

relevantes e específicas
- Organiza a informação
-

Compreende

as

tarefas


enunciadas
-

Organiza

e

completa

sequências discursivas
-

Utiliza

Produção escrita de um texto (40

3-15 Pontos

palavras) sobre um tema relacionado

3

com o texto

escrita

regularidades

-

10%Compreensão

50%Expressão escrita

discursivas e linguísticas

40%Aplicação

de

conhecimentos
-

Organiza

ideias

informação

e/ou

Preenchimento de espaços em branco

4-16 Pontos

(os (Conjugação de verbos)

- Produz textos com coerência e

4 - 100%Aplicação de

correcção linguística

conhecimentos

- Expressa opiniões e juízos de

Preenchimento de espaços em branco

valor

(A expressão de tempo )

-

((
Aplica

regras

5-12 Pontos

do

5 - 100% Aplicação de

funcionamento da língua

conhecimentos

Preenchimento de espaços em branco

6-12 Pontos

(A expressão da negação)
6 - 100% Aplicação de
conhecimentos
Total:

100

pontos
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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 item e é expresso por um número inteiro.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero
pontos.
Nos itens de construção – de resposta curta, de resposta restrita e de resposta extensa –, é
atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado,
independentemente da qualidade do texto apresentado

Material
O examinando apenas pode usar na prova, o material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta
indelével, azul ou preta.
As respostas são registadas em folha própria fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo
oficial).
É permitido a consulta de dicionários unilingues e bilingues.
Não é permitido o uso de gramática, nem de dicionário de verbos.
Não é permitido o uso de corretor.

6. Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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