Agrupamento de Escolas de Constância
Escola Básica e Secundária Luís de Camões

INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

Francês – Prova Oral
Prova 16 | 2020

3º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-lei 55/2018 de 6 de julho; Despacho normativo nº 3-A/2020, de 5 de março;
Decreto-lei nº 14-G/2020 de 13 de abril)

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência da
disciplina de Francês, do 3º Ciclo do Ensino Básico a realizar em 2020.
1- Objeto de avaliação
A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciadas no
Programa de Inglês, 3º ciclo do ensino básico, LE I e no 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.

São as seguintes as áreas de referência sociocultural que constam do Programa
para a disciplina:
a. Os estudos e a vida ativa
* O sistema escolar francês/ Escolhas profissionais / Imigração / O racismo e a
integração social
b. Cultura e estética:
* Cinema / Música / Arquitetura / Literatura e Museus
c. Cooperação internacional e solidariedade
*

Organizações

de

cooperação

internacional

e

campanhas

de

solidariedade

/

União Europeia e Unicef
d. Ciência e Tecnologia
R. Moinho de Vento, nº 1, Apartado 14, 2254-909 Constância
Telefone 249730290; E-mail: direcao@aeconstancia.edu.pt

* Medicina / Aeroespacial / Tecnologia e Invenções
e. O ambiente
* Defesa do ambiente / Energias renováveis / Organizações e movimentos ecológicos

2. Material
Não é permitido a consulta de dicionários unilingues ou bilingues, gramáticas ou de quaisquer textos
informativos.
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A. Estrutura da componente oral:

Competências

Estrutura da Prova

Tempo

Avaliação

1º Momento
●Compreensão

Entrevista dirigida:

global;

● Apresenta-se, descreve actividades

3 minutos

10 %

6 minutos

15%

6 minutos

25 %

quotidianas, expressa gostos, preferências e
●Compreensão

desejos

aprofundada;

2º Momento
●Descreve imagens, analisa textos

●Produção;
●Interação;

3º Momento
Interação aluno / examinador
●Defende um ponto de vista, argumenta

●Competência
linguística.

Serão avaliadas ao longo dos três momentos da prova oral:
● A correção morfossintática

20 %

● A adequação e variedade lexical

20 %

● A correção fonológica

10 %
TOTAL: 100 %

3. Critérios gerais 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
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número inteiro, previsto na grelha de classificação.
4. Duração
A prova oral tem a duração de 15 minutos.

Proposta apresentada e aprovada em reunião de Disciplina de Francês em 26/05 /2020
Proposta ratificada em reunião de Departamento de Línguas em 27 /05 /2020
O (A) Coordenador(a) do Departamento:
Aprovada em Conselho Pedagógico em 02/06/2020
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