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3.º Ciclo do Ensino Básico
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º Ciclo
da disciplina de Língua Francesa, a realizar em 2021, nomeadamente:
•

Objeto de avaliação

•

Caracterização da prova

•

Critérios gerais de classificação

•

Material

•

Duração

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens
Essenciais da Língua Francesa e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova
escrita de duração limitada, incidindo sobre cinco domínios de referência:
−

Oralidade (compreensão);

−

Leitura;

−

Educação Literária;

−

Gramática;

−

Escrita.

Caracterização da prova
As respostas são registadas no enunciado da prova. A prova inclui itens de seleção (por exemplo,
escolha múltipla) e itens de construção (por exemplo, resposta restrita e resposta extensa). Os itens
podem ter como suporte textos literários e textos não literários. A prova reflete a complementaridade
dos domínios de referência da disciplina. As respostas aos itens podem implicar a mobilização de
conhecimentos sobre as obras e os textos obrigatoriamente estudados no 9.º ano de escolaridade (por
exemplo, para escrever um pequeno comentário crítico ou uma breve exposição, ou para estabelecer
relações de intertextualidade). Na classificação das respostas a alguns itens, além de aspetos de
conteúdo, podem ser considerados aspetos de correção linguística.
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Critérios gerais de classificação
A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por três grupos.
Nas provas de equivalência à frequência constituídas por duas componentes (escrita, oral
ou prática) a classificação da disciplina corresponde à média aritmética simples das classificações
das duas componentes, expressas na escala de 0 a 100.
A distribuição da cotação / a valorização dos domínios na prova escrita apresenta-se no quadro
seguinte.
Distribuição da cotação – Valorização dos domínios

Domínios

Cotação (em pontos)

Leitura e Compreensão (Interpretação de texto)

40

Gramática

40

Escrita (Produção de texto)

20

Esta afere a capacidade dos alunos ao nível da língua estrangeira, designadamente:
−

utilização do idioma, com base no critério da correção formal padrão (implicando, no âmbito
lexical;

−

o emprego, a pertinência e ortografia do vocabulário referente aos temas selecionados;

−

no âmbito morfossintático, – a articulação e a coerência do discurso, a adequação e o respeito
aos assuntos propostos);

A demonstração da competência comunicativa, na vertente escrita, envolve:
−

a mobilização dos vários conteúdos programáticos da Língua Francesa;

−

a produção e interpretação de textos;

−

o conhecimento sociocultural; tal como os respetivos processos de operacionalização
prescritos no Programa, especificamente, ao nível das temáticas: “Um emprego para o futuro”
(“Un métier pour demain”) e “Solidariedade” (“Mission: Solidarité”).

Os tópicos gramaticais a serem testados serão:
−

Tempos verbais (Présent, Imparfait, Passé Composé, Futur Simple);

−

Voz ativa e passiva (Voix Active / Voix Passive);

−

Advérbios de modo (Adverbes de manière);

−

Expressões de tempo (Expressions du temps);

−

Pronomes relativos (Pronoms relatifs);

−

Pronomes adverbiais (Pronoms adverbaiux en / y).

Material
A prova escrita é realizada no enunciado.
Para a prova escrita, o aluno deverá ser portador de caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou
preta.
Não é permitido o uso de corretor.
Não é permitida a utilização / consulta de dicionário.
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Duração
A prova escrita tem a duração de 90 minutos.
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