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1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova de equivalência à frequência realiza-se a nível de escola e tem por referência o Programa e Metas 

Curriculares de Francês do Ensino Básico, bem como as orientações enunciadas no Quadro Europeu Comum 

de Referência para as Línguas, e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita e 

oral, de duração limitada, nos domínios da Leitura, Gramática, Escrita e Interação/Produção oral. 

 
2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 

Na sequência da prova escrita, realizar-se-á obrigatoriamente uma prova oral.  

Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos temas do programa. 

A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por três momentos distintos. 

Na prova oral, são objeto de avaliação as Competências do uso de Língua para o 3.º Ciclo, no que se refere 

à compreensão e produção oral - Compreender (Ouvir), Interagir (Ouvir/Falar) e Produzir (Falar) – bem 

como a Competência Sociocultural, relativa aos domínios de referência do programa.   

A prova consiste na interação entre o examinando e o(s) examinador (es), podendo este (s) recorrer a 

imagens, textos impressos ou multimédia. 

 
3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

Os critérios de classificação têm por base os descritores do Programa e do Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas relativos às diferentes competências de uso da língua – compreender, interagir e 

produzir oralmente – e à competência sociocultural. 

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 expressa por um número inteiro. 

São consideradas cinco categorias para a classificação do desempenho do examinado: Âmbito, Correção, 

Fluência, Desenvolvimento Temático e Coerência e Interação. Para cada categoria são considerados cinco 

níveis de desempenho (N5, N4, N3, N2 e N1). Não será atribuída qualquer pontuação aos alunos que revelem 

total incapacidade de compreensão e comunicação. 

 

Nestes critérios, o entendimento que se faz das categorias acima referidas é o seguinte: 

Âmbito Correção Fluência 
Desenvolvimento 

Temático e Coerência 
Interação 

25% 15% 10% 25% 25% 
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5. DURAÇÃO 

A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos. 

 
4. MATERIAL AUTORIZADO 

Na prova oral, o aluno apenas pode usar material de escrita para tomar notas que não são objeto de 

avaliação.  

Não é permitida a consulta de dicionário.  

O examinador facultará o material necessário à prova. 

 

 


