SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO
ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE CAPELAS
Escola Básica 2,3 de Capelas

INFORMAÇÃO-PROVA

2021

Prova de Equivalência à Frequência de Francês - Prova 16
3.º Ciclo do Ensino Básico

O presente documento divulga informação relativa à prova final do 3.º ciclo do ensino básico da disciplina
de Francês, a realizar em 2021, nomeadamente:
Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens
Essenciais de Francês e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração
limitada, incidindo sobre os temas seguintes: Ecologia ou Cinema.
Caracterização da prova
A prova é constituída por duas partes: uma escrita e outra oral.
A prova escrita é constituída por um único Caderno, num total de três grupos e é realizada no próprio
enunciado. A prova oral é constituída por 4 momentos (ver quadro 1)
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, imagens e grelhas.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios do programa ou à sequência dos
seus conteúdos.
Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos domínios do programa.
As provas são cotadas para 100 pontos e estes constam do enunciado da mesma. A prova escrita bem como
a prova oral terão um peso de 50% na classificação final.
A valorização dos domínios apresenta-se no quadro 1 e a tipologia de itens apresenta-se no quadro 2.

Quadro1
Domínios
Compreensão Escrita
Associação de frases e/ou justificação de afirmações e/ou escolher a opção correta,
responder a perguntas de acordo com o texto.

Prova escrita

Gramática
Exercícios lacunares – pronomes relativos invariáveis; pronomes interrogativos invariáveis;
determinantes e pronomes demonstrativos; pronomes pessoais complemento objeto
direto (COD) e indireto (COI); expressão de oposição, de causa e de tempo; feminino dos
nomes e adjetivos; pretérito perfeito composto (passé composé); imperfeito do indicativo;
futuro simples; presente do conjuntivo (subjonctif présent).
Expressão escrita
Escrever um texto de 80 a 100 palavras.
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Prova oral

Leitura
Leitura de um documento.
Oralidade
Compreensão oral de um documento
Interação professor/aluno “Entretien dirigé”
Produção oral (opinião ou comentário a partir de suportes variados).
Quadro 2
Tipologia de itens

Compreensão
escrita

Prova Escrita

Itens de seleção
Associação de frases;
Justificação de afirmações;
Escolha da opção correta;
Respostas a perguntas de interpretação.
Itens de construção
Resposta curta e/ou longa.

Gramática

Expressão
escrita

Itens de seleção
Preenchimento de espaços;
Destaque de alguns elementos da frase;
Transformação de frases através de estabelecimento de relação.
Itens de construção
Produção de textos
Compreensão oral de um documento
Leitura de um documento

Prova Oral

Interação professor/ aluno
Produção oral (opinião ou comentário a partir de suportes variados).

Material
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta, quer na
parte escrita, quer no primeiro momento de avaliação da parte oral.
Não é permitido o uso de corretor e de dicionário unilingue ou bilingue.
Duração
A prova escrita tem a duração de 90 minutos e a prova oral tem a duração de, aproximadamente, 15 minutos
para cada aluno.
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