INFORMAÇÃO- PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

FRANCÊS

2019

Prova 365
11.º Ano de Escolaridade

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino secundário da disciplina de Francês – Formação Geral, a realizar em 2019, nomeadamente:
•
•
•
•
•

Objeto de avaliação;
Caracterização da prova;
Material;
Duração;
Critérios gerais de classificação.

Objeto de avaliação
A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor do 10.º e do 11.ºanos e permite avaliar
aprendizagens passíveis de avaliação numa prova escrita/ oral de duração limitada, nomeadamente:
- compreensão do oral;
- uso da língua;
- leitura;
- interação e produção escritas;
- interação e produção orais.
Caracterização da prova
As provas são realizadas em dois momentos distintos. Num momento, são avaliados a compreensão do
oral, o uso da língua, a leitura e a interação e produção escritas (componente escrita das provas); no outro, avalia-se a interação e produção orais (componente oral das provas). Os itens têm como suporte estímulos orais, escritos e/ou visuais.
As provas são cotadas para 200 pontos. A cotação distribui-se pelas competências a avaliar, considerando-se uma ponderação de 80% para a componente escrita e 20% para a componente oral.
Material
Na avaliação das competências que exigem o registo escrito das respostas:
• apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta;
• as respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo
oficial);
• é permitida a consulta de dicionários unilingues e/ou bilingues, sem restrições nem especificações;
• não é permitido o uso de corretor.
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Duração
A prova escrita tem a duração de 120 minutos e inclui a compreensão do oral.
A prova oral tem a duração de 25 minutos.

Critérios gerais de classificação
Compreensão do oral
Avalia-se o desempenho do examinando na compreensão do oral, tendo como suporte dois ou mais textos
áudio.
Uso da língua e leitura
Avalia-se o desempenho do examinando no uso da língua e na leitura. Os itens referentes à leitura podem
ter como suporte um ou mais textos, situando-se o número total aproximado de palavras do(s) texto(s)
entre 450 e 650.
Interação e produção escritas
Avalia-se o desempenho do examinando em duas atividades de interação e produção escritas. O número
de palavras a escrever situa-se, no texto 1, entre 60 e 80 e, no texto 2, entre 150 e 220.
Itens de seleção
Os critérios de classificação dos itens de selecção são correto ou incorreto.
Itens de construção
Os critérios de classificação baseiam-se em níveis de desempenho estabelecidos de N1 a N3 e de N1 a
N5
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