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● Introdução

O presente documento visa divulgar as características da Prova de Equivalência à Frequência do 3º Ciclo do

Ensino Básico da disciplina de Francês, a realizar no presente ano letivo, em cumprimento do disposto no

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, na Resolução do Conselho de Ministros 53-D/2020 de 20 de julho. A

avaliação da prova de Equivalência à Frequência tem como referenciais de base o Perfil dos Alunos à Saída da

Escolaridade Obrigatória, homologado pelo Despacho n.º 6478/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série,

n.º 143, de 26 de julho, tendo em consideração a necessidade de avaliar a capacidade de mobilização e de

integração dos saberes disciplinares, com especial incidência nas áreas de competências inscritas no referido

documento, e ainda as Aprendizagens Essenciais, enquanto denominador curricular comum, conforme

estabelecido no Despacho n.º 6605-A/2021, de 6 de julho. Assim, para a elaboração das provas de Equivalência

à Frequência são considerados como documentos de referência:

a) o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória;

b) as Aprendizagens Essenciais.

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e do Programa

da disciplina.

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:

• Objeto de avaliação;

• Características e estrutura;

• Critérios de classificação;

• Material;

• Duração.

Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado dos itens e o

grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão balizados pelo Programa, em

adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito.

● Objeto de avaliação

A prova tem por referência o Programa de Francês, Língua Estrangeira II, homologado em 2001, e o Quadro

Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR – (2001). Considera-se, pois, condição para o

entendimento desta informação a leitura quer do Programa, quer do QECR.

Enquadrado pelas orientações presentes no QECR, o Programa preconiza uma convergência de metodologias

ativas assentes em atividades linguísticas, estratégias e tarefas reportadas a usos comunicativos da língua.
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A prova escrita desta disciplina permite avaliar a capacidade de compreender textos escritos de natureza

diversificada, adequados ao seu desenvolvimento linguístico, psicológico e social, nomeadamente de apreender

o sentido global de um texto; a capacidade de produzir textos escritos adequados ao seu desenvolvimento

linguístico, intelectual e socio-afetivo, nomeadamente, produzir livremente enunciados simples, de acordo com a

matriz discursiva e aplicar as regras gramaticais.

● Caraterização e estrutura da prova

A prova apresenta três grupos de itens:

- No Grupo I avalia-se a aprendizagem nos domínios da compreensão pela Leitura e da produção Escrita sobre

os assuntos do texto, através de itens de escolha múltipla, seleção de afirmações verdadeira ou falsas e

exercício de produção de resposta curta, sobre a compreensão do texto.

- No Grupo II, avalia-se a aprendizagem no domínio do Funcionamento da Língua, através de itens de

preenchimento de lacunas, de seleção e de transformação de frases.

- O Grupo III, que permite avaliar a aprendizagem no domínio da escrita, é constituído por um item de resposta

extensa, à escolha entre dois temas apresentados. O item escolhido deve respeitar as orientações no que

respeita à tipologia textual, ao conteúdo e à extensão da resposta (entre 60 e 80 palavras).

A prova oral consiste na realização de uma ou mais tarefas de graus de complexidade variáveis, podendo-se

partir de suportes visuais ou textuais. Devido ao carácter individual desta modalidade da prova, as tarefas

poderão ser diversificadas consoante o examinando, mas deste espera-se: • demonstração da competência de

produção oral através da produção de enunciados orais corretos, a partir de imagens ou excertos de textos,

através de descrição de imagens, resposta a perguntas diretas e/ou leitura e comentário de excertos de texto.

Os docentes responsáveis pela prova oral têm autonomia para conduzirem esta prova da forma que acharem

mais adequada, ajustando a sua atuação a cada aluno. A prova oral pode igualmente incidir sobre a prova

escrita.

● Distribuição da cotação prova escrita e oral:

Grupo I — 40 pontos

Grupo II — 35 pontos

Grupo III — 25 pontos

Na prova oral: a classificação a atribuir a cada parâmetro resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios

específicos de classificação apresentados para cada parâmetro e é expressa por um número inteiro:

Pronúncia - 10 pontos

Correção e adequação gramatical – 20 pontos

Vocabulário (correcção e variedade) – 20 pontos

Comunicação e Fluência – 20 pontos

Compreensão da intenção comunicativa – 30 pontos

Prova 16 | 2



● Critérios 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 expressa por um número inteiro. As respostas ilegíveis ou que

não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. Para cada exercício, aplicam-se os

seguintes critérios gerais de classificação:

- Verdadeiro/falso: a cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única

opção correta. São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: uma opção incorreta; as

duas opções. Não há lugar a classificações intermédias.

- Escolha Múltipla / Seleção: a cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma

inequívoca a única opção correta. São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: uma

opção incorreta; mais do que uma opção. Não há lugar a classificações intermédias.

- Itens de Resposta curta: a classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e

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

pontos.

- Resposta extensa (Composição): a classificação é atribuída de acordo com os níveis de competência abaixo

apresentados, segundo o QECR.

Material

O examinando apenas pode usar na prova, como 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 permitida a consulta de dicionários unilingues ou bilingues, sem restrições nem especificações.

Não é permitido o uso de corretor.

● Duração

A prova escrita tem a duração de 90 minutos e a prova oral de 15 minutos (máximo).
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