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FRANCÊS  
 Para: 

 Reprografias 

Prova 16| 2022  Portal do Agrupamento 

Tipo de Prova – Oral  Diretores de Turma 

3º Ciclo do Ensino Básico 

Despacho Normativo 7-A/2022, de 24 de março 

 

 Associação de Pais e Encarregados de Educação 

 Biblioteca /CRE 

  

Esta informação dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

•• Objeto de avaliação; 

•• Caracterização da Prova; 

•• Duração; 

•• Critérios gerais de classificação. 

 

 

 Objeto da Avaliação 

 
Pretende-se, com esta prova, avaliar/verificar:  

• a capacidade de compreensão de um texto em língua francesa relacionado com um tema do programa, bem 

como o correto entendimento das indicações e perguntas apresentadas; 

• a seleção de informações-chave adequadas às questões propostas e a sua apresentação de forma pessoal;  

• a correção formal da expressão oral, no âmbito lexical e morfossintático da língua francesa;  

• a capacidade de expressão oral e de criatividade, ao serviço da comunicação sobre um tema do programa.  

 

Caracterização da Prova 

 
DOMÍNIOS  CONTEÚDOS TEMÁTICOS TIPOLOGIA DE ITENS COTAÇÃO 

(em pontos) 
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- Interação (Ouvir/falar) 
em situações de 
comunicação 
diversificadas 

 
- As profissões e os locais de 

trabalho 

 

 

- O meio ambiente 
 

 
- Um ou dois temas de 
produção e interação 
 

 
Conteúdo 

 
40 

 
Forma  

 
60 

 

- Produção (produzir 
textos correspondendo a 
necessidades específicas 
de comunicação)  

           100 
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 Duração 
• Até 15 minutos. 

 

Critérios Gerais de Classificação da Prova Oral 
 

Com a exposição oral pretende-se avaliar: 

• a capacidade de selecionar vocabulário específico; 

• a capacidade de associar ideias; 

• a capacidade de compreensão de um texto relacionado com um tema do programa;  

• o correto entendimento das indicações e questões referentes a um texto ou uma imagem;  

• a seleção de ideias-chave do texto em função das questões propostas;  

• a capacidade de expressar ideias-chave de uma forma pessoal;  

• a correção formal da expressão oral, no âmbito lexical e morfossintático;    

• a fonologia; 

• a postura. 

 

 São fatores de desvalorização: 
 

• as respostas ambíguas, os erros e o vazio de sentido; 

• o recurso a  vocabulário incorreto/inadequado ou à língua materna; 

• o afastamento do tema proposto; 

• a falta de sequência na exposição; 

• as construções que revelem simultaneamente desconhecimento do código oral e escrito; 

• a utilização incorreta dos tempos verbais; 

• o desrespeito pelas normas de concordância. 


