INFORMAÇÃO PROVA ORAL
DE

FRANCÊS

Ensino Básico: 9.º Ano de Escolaridade
2018/2019
Duração da Prova – 15 minutos

PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

Prova 16

(Ao abrigo do Despacho Normativo n.º 3-A/2019 de 26 de fevereiro e Norma 02/JNE/2019)

Os conteúdos da prova têm como referência o Programa de Língua Francesa II do 3.º Ciclo do
Ensino Básico. A prova implica a mobilização, por parte dos examinandos, das competências nos
seguintes domínios:
1. Conteúdos: Temáticos – temas do programa da disciplina
2. Competências:
 Falar sobre si próprio, dando informações de caráter pessoal e sobre assuntos que lhe são familiares.
 Produzir texto livre no âmbito de um tema apresentado através de um estímulo visual e/ou oral.
 Interagir em situação de comunicação.
3. Estrutura:

Momentos
1.º momento

2.º momento

3.º momento

Atividades

Duração

Interação entre o/a professor(a) interlocutor(a) e o/a
aluno/a: o/a professor(a) entrevista o/a aluno/a; o/a
+/- 3 minutos
aluno/a fornece a informação solicitada.
Produção individual: o/a aluno/a fala, durante 1 minuto,
sem ser interrompido/a, no âmbito do tema
+/- 4 minutos
apresentado. Dispõe de 2 minutos para preparar a
apresentação.
Interação em pares e em grupo: os/as alunos/as
colaboram/interagem na realização de uma tarefa,
durante 4 minutos; respondem às interpelações do (a)
+/- 8 minutos
professor (a) que lhes coloca questões de caráter mais
geral. Dispõem de 4 minutos para preparar esta tarefa.
TOTAL FINAL: aproximadamente 15 minutos
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4. Critérios de classificação / Cotação

Critérios de classificação

Cotação

- Desenvolvimento temático e coerência: capacidade de utilizar
conhecimentos/informação e de se expressar sobre os temas prescritos no
programa da disciplina, sequenciando ideias e organizando a informação.

35 pontos

- Fluência: capacidade de formular e/ou prosseguir um discurso com
ritmo adequado ao contexto.
- Correção: capacidade de usar estruturas gramaticais, pronunciar as
palavras de acordo com o sistema linguístico e de usar vocabulário
adequado.
- Interação: capacidade de comunicar com outros falantes.

15 pontos

20 pontos
30 pontos
Total: 100 pontos

NOTA:

Nas disciplinas constituídas por dois tipos de prova (escrita e oral), a classificação de exame corresponde
à média aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações das duas provas expressas em pontos
percentuais de 0 a 100 e convertida posteriormente na escala de níveis de 1 a 5.

Informação Prova Oral de Francês Página | 2

