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1.Objeto de avaliação
A prova realiza-se a nível de escola e tem por referência o Programa de Francês,
ensino básico, homologado em 1991, tendo como base o Quadro Europeu
Referência para as Línguas, aplicando-se supletivamente as Metas Curriculares
Francês. Permite avaliar a aprendizagem, passível de avaliação numa prova oral
duração limitada, nos domínios da Interação/Produção Oral.
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Domínios
INTERAÇÃO/PRODUÇÃO ORAL
Conteúdos
Diálogo Dirigido – Responder de forma pertinente ao discurso do interlocutor (Fala de
si/Meio ambiente)
Monólogo Acompanhado – Falar de si, dos outros, família, hábitos, gostos, país.
Exercício de Interação – Ser capaz de gerir situações de diálogo familiar/social.
2.Caracterização da prova
A prova realiza - se oralmente e é constituída por três momentos: Diálogo, Monólogo,
Interação.
Avalia-se os conhecimentos do aluno no domínio da produção oral, nomeadamente a
produção de enunciados orais com pronúncia e entoação adequadas.
Para o conjunto das três partes, ter-se-ão em consideração: o léxico (em termos de
quantidade e domínio); a morfossintaxe (estruturas e formas gramaticais) e fonologia
(entoação e pronuncia).
A valorização relativa aos domínios apresenta-se no Quadro seguinte:
Diálogo Dirigido

20

Monólogo Acompanhado

20

Exercício de Interação

20

Léxico

14

Morfossintaxe

13

Fonologia

13
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3. Critérios de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e
dos critérios específicos 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) tema(s)
proposto(s).
4. Material
O material a utilizar durante a prova será disponibilizado pelo professor.
5. Duração
A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos.
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