AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO HOSPITAL
INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
CICLO

3.º CICLO

DISCIPLINA

FRANCÊS (L.ESTRANGEIRA II)

CÓDIGO

16

ANO DE ESCOLARIDADE

9.º ANO

TIPO DE PROVA

ESCRITA E ORAL

DURAÇÃO DA PROVA/EXAME

90 + 15 MINUTOS

TOLERÂNCIA DA PROVA/EXAME

S/ TOLERÂNCIA

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (programa da disciplina,
Aprendizagens Essenciais e orientações presentes no Quadro Europeu Comum de Referência
para as Línguas – QECR). As Aprendizagens Essenciais da disciplina centram-se nas
competências comunicativa, intercultural e estratégica.

2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA
As provas são realizadas em dois momentos distintos. Num momento, são avaliados o uso da
língua, a leitura e a interação e produção escritas (componente escrita das provas); no outro,
avalia-se a interação e produção orais (componente oral das provas). A resposta aos itens que
avaliam cada um dos domínios de referência pode mobilizar aprendizagens de outros
domínios. A prova escrita é cotada para 100 pontos. A prova oral é cotada para 100 pontos. A
distribuição da cotação pelos domínios apresenta-se nos Quadros 1 e 2.

Quadro 1 - Distribuição da cotação – Prova escrita

Domínios
Leitura e compreensão escrita
Gramática
Escrita (resposta extensa)

Cotação (em pontos)
50
30
20
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Leitura e compreensão escrita
Avalia-se o desempenho do aluno no domínio da leitura e da compreensão escrita.
Gramática
Avalia-se o desempenho do aluno na aplicação do conjunto de regras e princípios que regem
o uso da língua.
Escrita
Avalia-se o desempenho do aluno em atividades de interação/produção escritas.
Este item apresenta orientações no que respeita à tipologia textual, ao (s) tema (s) e à
extensão (entre 60 a 100 palavras).
As provas incluem itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla, associação, ordenação e
verdadeiro/falso) e itens de construção (por exemplo, completamento, resposta restrita e
extensa).

Quadro 2 - Distribuição da cotação – Prova oral
Domínios
Leitura e compreensão
Interação oral
Produção oral

Cotação (em pontos)
30
30
40

Leitura/Compreensão
Avalia-se o desempenho do aluno ao nível da leitura e na compreensão da mensagem do
texto.
Interação e produção orais
Avalia-se o desempenho do aluno em atividades de interação e produção orais, que se
desenvolvem em três momentos, através de um guião. As atividades têm como suporte
estímulos orais, escritos e/ou visuais.

3. CRITÉRIOS GERAIS

Prova escrita
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos
critérios específicos de classificação apresentados para cada item.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com
zero pontos.
Itens de seleção
Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas.
Itens de construção
Nos itens de construção, a cotação do item só é atribuída às respostas corretas.
Nos itens de resposta restrita é atribuída a cotação de zero pontos a respostas que não
correspondam ao solicitado.
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No item de resposta extensa, é atribuída a cotação de zero pontos às seguintes respostas:
 a resposta em que se verifique o afastamento integral do tema;
 a resposta que não respeite a tipologia textual;
 a resposta, cuja extensão, seja inferior a 20 palavras;

Prova oral
Resposta correta – cotação total
Resposta incorreta – zero pontos
Interação/Produção orais: Apresenta um discurso oral, respeitando o tema e a tipologia
indicada (intencionalidade e adequação comunicativas, organização das ideias, construção
frásica e propriedade vocabular).

4. DURAÇÃO
A prova escrita tem a duração de 90 minutos.
A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos.

5. MATERIAL AUTORIZADO
Na avaliação das competências que exigem o registo escrito das respostas:
 apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta;
 as respostas são registadas no próprio enunciado;
 não é permitida a consulta de dicionário;
 não é permitido o uso de corretor.

Aprovada em Conselho Pedagógico em 18/05/2022
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