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INFORMAÇÃO - PROVA ORAL DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

FRANCÊS 

3º Ciclo do Ensino Básico 

(Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 91/2013 

de 10 de julho, n.º 176/2014, de 12 de dezembro, n.º 17/2016, de 4 de abril e em regulamentação 

aplicável, no Decreto -Lei n.º 54/2018, de 6 de julho e pelo Decreto- Lei n.º 14 – G/2020) 

 
 

               Prova 16 / 2020                                                                                               1ª / 2ª Fase 
            ______________________________________________________________________  
 
   

Introdução 
 

O presente documento visa divulgar as características da Prova Oral de Francês, a realizar pelos 
alunos autopropostos. 
 

Neste documento, são dados a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 
 

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 
 

 
Objeto de avaliação 

 
A prova tem como referência os conteúdos previstos no Programa e o documento Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas (2001) do 3º Ciclo do Ensino Básico. Permite avaliar a 
aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada, nos domínios da Leitura, da 
Compreensão Oral / Escrita, da Expressão Oral e da Gramática. 
 
 

Domínios 
 

Expressão oral 
 

 Interagir em conversas curtas bem estruturadas e ligadas a situações familiares.  

 Exprimir ideias, fornecer informações e opiniões sobre situações do quotidiano e experiências 

pessoais, interesses próprios e temas da atualidade, tendo em conta o discurso do interlocutor e 

respeitando os princípios de delicadeza.  

 Usar vocabulário muito frequente e frases que permitam mobilizar as estruturas gramaticais 

adequadas.  

 Pronunciar de forma clara para ser entendido. 

 Descrever o meio envolvente e situações do quotidiano;  
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Leitura 

 

 Ler expressiva e corretamente um texto de reduzida extensão (entoação, articulação, ritmo 

fluente, respeito pela pontuação e correção linguística). 

 

Compreensão Escrita 

 

 Compreender as ideias principais e a informação relevante explícita em imagens e / ou em 

mensagens escritas simples e curtas que descrevam e/ou narrem experiências pessoais e 

situações do quotidiano, interesses próprios e temas da atualidade. 

 

Compreensão oral 

 

 Compreender as instruções dadas, usando as competências discursiva e estratégica com 
autonomia. 
 

Gramática 

 

 Usar a língua francesa, aplicando as regras do sistema e do seu funcionamento com adequação 

e fluência. 

 

Conteúdos temáticos 

 Estudos e vida ativa. 

 A Ciência e a Tecnologia ; 

 Arte e cinema; 

 

Gramática 

 Formação do feminino de nomes e de adjetivos; 

 Demonstrativos (determinantes); 

 Possessivos (determinantes); 

 Pronomes relativos (simples); 

 Pronomes pessoais (C.D, C.I; En / Y); 

 Expressão de negação; 

 Expressão de tempo; 

 Emprego dos tempos verbais (Présent de l’indicatif; Passé Composé; Imparfait de l’indicatif; 

Futur simple) ; 

 Voz passiva. 
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Características e Estrutura 

A prova desenvolve-se em três momentos, correspondendo a três atividades de interação verbal. 

 

1º Momento Responder a questões sobre aspetos pessoais: apresentação, gostos e preferências. 

2º Momento  Ler um pequeno texto e responder a um questionário orientado. 

3º Momento Exprimir ideias sobre um tema da atualidade, dando conselhos, a partir da observação de 
algumas imagens. 

 

A prova é cotada para 100 pontos, com a seguinte distribuição: 

Leitura  Oralidade Gramática 

Leitura 
 

Compreensão Escrita 
 

Compreensão oral Expressão oral Aplicação de regras 
gramaticais 

15 20 
 

20 30 15 

 
 
 

Critérios de Classificação 
 

Constituem critérios para a classificação dos alunos os seguintes: 
 

 Fluência da leitura (expressividade e ritmo de leitura, dicção, entoação, articulação, ritmo 
fluente, respeito pela pontuação e correção linguística); 
 

 Compreensão escrita (compreensão das mensagens veiculadas pelo texto escrito); 
 

 

 Compreensão Oral (compreensão das instruções dadas); 
 

 Expressão oral (clareza e fluência; capacidade de formular e /ou prosseguir um discurso 
com ritmo adequado, sem demasiadas hesitações que dificultem a compreensão aos 
interlocutores; capacidade de responder, de forma acertada, às diferentes respostas 
colocadas, evidenciando o domínio dos diversos conteúdos programáticos); 

 

 Gramática (capacidade de usar correta e adequadamente as estruturas gramaticais). 
 

 
 Material 

 
O material necessário será fornecido pelo professor. 

 
       Duração 
 
      A prova tem a duração de 15 minutos. 


