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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO HOSPITAL 

I N F O R M A Ç Ã O  –  P R O V A  D E  E Q U I V A L Ê N C I A  À  F R E Q U Ê N C I A  

CICLO 3.º CICLO 

DISCIPLINA FRANCÊS (L.ESTRANGEIRA II) 

CÓDIGO 16 

ANO DE ESCOLARIDADE 9.º ANO 

TIPO DE PROVA ESCRITA 

DURAÇÃO DA PROVA/EXAME 90 MINUTOS 

TOLERÂNCIA DA PROVA/EXAME S/ TOLERÂNCIA 

 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 
A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (programa da disciplina, 
Aprendizagens Essenciais e orientações presentes no Quadro Europeu Comum de Referência 
para as Línguas – QECR). As Aprendizagens Essenciais da disciplina centram-se nas 
competências comunicativa, intercultural e estratégica. 
 

 

2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 

 
Neste momento da prova, são avaliados a compreensão do oral, o uso da língua, a leitura e a 
interação e produção escritas (componente escrita das provas). Os itens têm como suporte 
estímulos orais, escritos e/ou visuais. 
A prova é cotada para 100 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.  
 
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) no intervalo entre 400-600 palavras. 
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 intervalo entre 
100-200 palavras. 
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A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla e associação) e itens de 
construção (por exemplo, resposta restrita e extensa). 
 

 

3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 
São aplicáveis os critérios da disciplina que estão em uso neste Agrupamento. 
 
Nos itens de escolha múltipla, é atribuída a cotação total à resposta correta; as respostas 
incorretas são classificadas com zero pontos.  
 
Nos itens de verdadeiro/falso, de associação ou correspondência, de ordenamento e de 
completamento, a classificação a atribuir tem em conta o desempenho revelado na resposta.  
 
Nos itens de resposta fechada curta, caso a resposta contenha elementos que excedam o 
solicitado, só são considerados para efeitos de classificação os elementos que satisfaçam o 
que é pedido, segundo a ordem pela qual são apresentados na resposta. Porém, se os 
elementos referidos revelarem uma contradição entre si, a classificação a atribuir é de zero 
pontos.  
 
Nos itens de resposta aberta e composição extensa, se o examinando não abordar o tema 
proposto, a resposta será classificada com zero pontos.  
 

 

4. DURAÇÃO 

 
A avaliação das competências que exigem o registo escrito das respostas tem a duração de 90 
minutos, sendo a compreensão do oral avaliada nos primeiros 20 minutos.  
 

 

5. MATERIAL AUTORIZADO 

 
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. 
 

 

Aprovada em Conselho Pedagógico em  01/06/2020 


