Escola Básica António Gedeão

INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
(Despacho Normativo n.º 7- A/2022 de 24 de março)

Disciplina: Francês
Prova 16

2022

3.º Ciclo do Ensino Básico - 9.º ano
Modalidade/Componente: Prova escrita
Duração máxima: 90 minutos
Material: o aluno responde no enunciado da prova, usando esferográfica ou caneta indelével, azul escura ou preta.

Objeto de avaliação
Domínios / Competências

Conteúdos

Caracterização
Estrutura da Prova
Grupo I
Compreensão escrita

Temas constantes das AE
Classificação de afirmações como
verdadeiras ou falsas.

Compreensão escrita

Itens de resposta curta sobre o
texto.

Critérios Gerais de Classificação

Cotação
(em pontos)

A cotação total do item é atribuída às respostas que
apresentem de forma inequívoca a opção correta.
São classificadas com zero pontos as respostas em que seja
assinalada:
• uma opção incorreta;
• mais do que uma opção.
A classificação é atribuída de acordo com os elementos de
resposta solicitados e apresentados.
As respostas devem ser adequadas às questões colocadas
sobre o texto e formuladas com correção.

35 a 40

As respostas são classificadas através de cotações que
correspondem a níveis, apresentados no documento
referente aos Critérios Específicos de Classificação.
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Objeto de avaliação
Domínios / Competências

Conteúdos

Gramática

Conteúdos gramaticais
das AE

Tema constante das AE

Produção escrita

Caracterização
Estrutura da Prova
Grupo II - Gramática
Completamento de espaços.
Reformulação de frases (por
exemplo, pronominalização; frase
afirmativa / negativa; expressão de
causa/ consequência).
Grupo II
Produção escrita
Elaboração de um texto com cerca
de 90 a 100 palavras sobre um
tema proposto.

Critérios Gerais de Classificação
As respostas são classificadas através de cotações que
correspondem a níveis, apresentados no documento
referente aos Critérios Específicos de Classificação.

•
•
•
•

Coerência textual
Riqueza e adequação do vocabulário
Correção morfossintática
Ortografia

Cotação
(em pontos)

25 a 30

30 a 35

Se o examinando não tratar o tema proposto ou se a
mensagem for ininteligível, será atribuída a classificação
de 0 pontos.
Um texto que não satisfaça o número de palavras
pedido terá o desconto de 2 pontos.

Adenda ao Objeto de Avaliação, à Caracterização/ Estrutura da Prova e aos Critérios Gerais de Classificação
•

A prova tem como documentos curriculares de referência as O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, Aprendizagens Essenciais e o Quadro Europeu Comum
de Referência para as Línguas em vigor.

•

A prova é cotada para 100 pontos.

•

A Prova 16 é constituída por uma componente ESCRITA e uma componente ORAL.

•

A classificação da disciplina corresponde à média aritmética simples das classificações das duas componentes (escrita e oral), expressas numa escala percentual de 0 a 100.

•

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
número inteiro, previsto na grelha de classificação.

•

As respostas que não possam ser claramente identificadas como corretas são classificadas com zero pontos.
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