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DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO CENTRO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MANTEIGAS 

 
INFORMAÇÃO- PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

FRANCÊS (Língua Estrangeira II) 2020 

PROVA 16  

9.° ANO DE ESCOLARIDADE (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho; Decreto-Lei n.º 54/2018, 

de 6 de julho e Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho). 

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

ensino básico da disciplina de Francês (Língua Estrangeira II), a realizar em 2020, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura; 

• Material autorizado; 

• Duração; 

• Critérios gerais de classificação. 

Os critérios gerais de classificação serão publicados antes da realização da prova, em simultâneo com as 

instruções de realização. 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova (Escrita + oral) tem por referência o Programa de Francês, nível 3( língua estrangeira II), em vigor, 

bem como as orientações enunciadas no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas. 

São avaliadas as competências comunicativas nos seguintes domínios: compreensão do oral 

(compreensão auditiva), compreensão da leitura, gramática (em contexto), expressão escrita e interação e 

produção escrita. As competências demonstradas envolvem a mobilização de conteúdos programáticos, 

nomeadamente, interpretação e produção de textos, a dimensão sociocultural (referida no quadro 1) , e as 

respetivas estratégias enunciadas no Programa. 

Quadro 1 – Dimensão sociocultural 
 

Temas e conteúdos 

✓ Vida ativa: escola e estudos, sistema escolar, profissões. 

✓ A cultura e a estética: cultura e civilização francesa, literatura, cinema, teatro, música, pintura e 

escultura. 

✓ Ciência e tecnologia: descobertas e invenções do passado, progresso, descobertas e invenções 

da atualidade: robótica, ficção científica. 

✓ Cooperação Internacional: organizações e movimentos de solidariedade social. 

✓ Meio ambiente: poluição, ecologia e qualidade de vida. 
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CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 

A prova escrita é cotada para 100 pontos. A distribuição da cotação pelos domínios de referência 

apresenta-se no quadro seguinte. 

Quadro 2 – Valorização dos domínios 

Distribuição da cotação 

Domínios de referência Cotação (em pontos) 

Oralidade (compreensão auditiva) 20 

Leitura e escrita 30 

Gramática 20 

Produção escrita 30 

 
A prova oral é cotada para 100 pontos e avalia a interação oral e escrita, com gramática em contexto. 

Contém três momentos, tal como consta do quadro seguinte. 

Quadro 3 – Interação oral e  produção escrita 

Etapas da prova oral Cotação (em pontos) 

. Diálogo examinador(a)/examinando(a) com questões sobre um tema de 
uma unidade do programa (5 minutos). 

30 

. Produção oral do(a) examinando(a) de 3 a 5 minutos com base num texto 
incidindo em respostas a questões e, inclusive, gramática em contexto. 

40 

. Comentário oral de uma imagem ou de um texto. 30 

 
MATERIAL AUTORIZADO 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta, indelével. 

É permitida a consulta de dicionários unilingues ou bilingues. Não é permitido o uso de corretor. 

 
DURAÇÃO 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos. 

 
CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

As respostas são registadas em folha própria. 

A resposta aos itens de cada um dos domínios de referência pode implicar a mobilização de aprendizagens 

dos outros domínios. 

A prova inclui itens de seleção (por exemplo, de escolha múltipla) e itens de construção (de resposta 

curta ou restrita e um item de resposta extensa (com um mínimo de 20 e um máximo de 100 palavras) em 

que se avaliam os aspetos seguintes: extensão, tema e tipo, pertinência da informação, léxico, organização e 

coesão textual e a correção linguística (morfologia, sintaxe, pontuação e ortografia). 
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A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos 

de classificação apresentados para cada item, expressa por um número inteiro. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada 

se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 

Se o examinando responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente 

a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que surgir 

em primeiro lugar. 

Todos os itens apresentam critérios específicos de classificação organizados por níveis de desempenho. A 

cada um desses níveis é atribuída uma única pontuação. Qualquer resposta que não corresponda ao nível 

mais elevado descrito é integrada num dos outros níveis apresentados, de acordo com o desempenho 

observado. É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho. Nos 

itens de seleção, qualquer resposta indicada de forma equívoca, por exemplo, fornecendo mais elementos 

do que o(s) pedido(s), é classificada com zero pontos. Nos itens de construção, é atribuída a classificação de 

zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado, independentemente da qualidade do texto 

produzido. 
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