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

   

Disciplina: FRANCÊS                                                                             

Código 16         2022 

3.º Ciclo do Ensino Básico -  9.º ano 
 

  Modalidade/ Componente:  PROVA ORAL    

  Duração máxima: 15 minutos.         Material: fornecido pelo júri. 

Objeto de avaliação  
 

Domínios/ competências  Conteúdos 

 

Caracterização 
Estrutura da Prova 

 
Critérios Gerais de Classificação 

 

Cotação  
 (em pontos) 

 

Interação Oral 
Produção Oral  

 
Avalia-se o desempenho do 
examinando em atividades de 
interação e produção orais, que se 
desenvolvem em três momentos, 
recorrendo-se a um guião que os 
examinadores devem seguir.  
 
 

Adequação à situação 
comunicativa. 
 

 Conhecimento dos conteúdos 
temáticos estudados. 
    

 Conhecimento dos conteúdos 
gramaticais estudados. 
 

Conhecimento dos conteúdos 
lexicais estudados. 
 

Conhecimento dos conteúdos 
culturais /  civilizacionais 
estudados. 
 

 Pronúncia, fluência e 
expressividade do discurso. 

 

 A prova é composta por três momentos. 
 

1.º momento: 
• interação oral dirigida 

examinador/ examinando 
(apresentação). 

2.º momento: 
• expressão de um ponto de vista. 

 

3.º momento:  
• interagir, com correção, sobre 

assuntos conhecidos, podendo 
reformular o seu discurso. 

 

Níveis de desempenho   (interação oral e 
produção oral) 
 

Interação oral  
Produção oral 
Compreensão do oral 
 
 

Correção sintática, morfológica e semântica 
 

Variedade lexical 
 

Organização do discurso 
 
Conhecimento dos temas 
 
Fluência discursiva 

 
 
 

20 a 30 
 
 
 
 

 
40 a 50 

 
 
 
 

30 a 40 
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             Adenda ao Objeto de Avaliação, à Caracterização/ Estrutura da Prova e aos Critérios Gerais de Classificação 
 

• A prova tem como documento curricular de referência O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória,  as Aprendizagens Essenciais, bem como 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 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.  

• Não será atribuída classificação a produções orais que não obedeçam ao(s) assunto(s)/ tema(s) proposto(s).  

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

 
 
 
 


