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O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3º ciclo da discipli-

na de Francês II, a realizar em 2022, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 Critérios gerais de classificação  

 

 

Objeto de avaliação 

 
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, as Aprendizagens Essen-

ciais e o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas- nível de proficiência A2.2. 

 

Caracterização da prova 
 

A prova oral é cotada para 100 pontos. 

A estrutura da prova oral sintetiza-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Valorização das competências na prova 

Competências específicas Cotação (pontos) 

I- Interação oral 

Participar numa conversa simples sobre assuntos de interesse pesso-

al ou geral da atualidade. 

50 

II- Leitura 
Ler textos escritos de natureza diversificada adequados ao desenvol-

vimento intelectual, afetivo e linguístico do aluno. 

20 

III- Compreensão do oral/ compreensão da escrita e expressão 

oral 

Produzir textos orais correspondendo a necessidades específicas de 

comunicação. 

30 
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Material  
 

Os alunos não poderão recorrer a nenhum tipo de material para além do fornecido pelo júri da Prova. 

 

Duração 
 

A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos e realiza-se após a prova escrita. 

 

Critérios gerais de classificação 
 

Na prova oral, os critérios de correção apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A pontuação 

indicada corresponde à pontuação máxima possível.  

Os critérios são os seguintes: clareza, correção vocabular e gramatical, fonética, entoação, ritmo e pronúncia. 

 

 Pontuação 

I- Interação oral 
 
O aluno responde a 5 perguntas de natureza pessoal. 
 

 
 
Até 10 pontos por pergunta 

II- Leitura 
 
O aluno lê um texto. 
Fonética/ Pronúncia 
Clareza / entoação / ritmo 
 

 

 
 
Até 10 pontos 
Até 10 pontos 

III- Compreensão 
 
O aluno responde a 6 perguntas sobre o texto que leu. 

 

 

Até 5 pontos por pergunta 

 

 

 


