INFORMAÇÃO-PROVA

DISCIPLINA DE FRANCÊS INICIAÇÃO – BIENAL – COMPONENTE
ESPECÍFICA
2022
Prova 317

11º Ano de Escolaridade

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino
secundário da disciplina de Francês iniciação da componente específica, a realizar em 2022.
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação e do Programa
da disciplina.
Assim, e dando cumprimento ao Despacho Normativo nº7-A/2022, de 24 de março, dão-se a conhecer os
seguintes aspetos relativos à prova:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Critérios Gerais de Classificação
• Material
• Duração

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens
Essenciais de Francês iniciação para o 11º ano e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação
numa prova escrita e oral de duração limitada, incidindo sobre domínios da compreensão da escrita,
gramática, produção escrita e interação oral.
Conteúdos temáticos:
1. L’environnement :
•

Espaces: la maison, le lycée;

•

Milieux rural, milieux urbains ;

•

Conditions climatiques.

2. La vie politique et économique :
•

Institutions politiques au niveau national, régional et local ;

•

Secteurs d’activités : tradition et innovation ;

•

Consommation : argent, commerce, achats, publicité.

3. La famille et les amis :
•

Membres de la famille et liens de parenté ;
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•

Amis et collègues ;

•

Convivialité et centre d’intérêt.

4. La vie sociale :
•

Information et médias ;

•

Technologies de la communication ;

•

Espaces culturels.

Conteúdos gramaticais :
•

Noms et adjectifs : féminins et pluriels ;

•

Déterminants définis, indéfinis, contractés, partitifs et possessifs ;

•

Formes négative et interrogative ;

•

Pronoms relatifs ;

•

Modes et temps verbaux des verbes réguliers et irréguliers : Indicatif – présent, imparfait, passé
composé et futur ; Conditionnel présent ;

•

Expressions de la cause, de la conséquence et de but ;

•

Prépositions de lieu.

Caracterização da prova
A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla, associação, completação,…) e itens de
construção (por exemplo,resposta restrita e de desenvolvimento).
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas de dados, gráficos,
mapas, esquemas e figuras, baseando-se, de um modo geral, em situações extraídas da realidade.
As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de aprendizagens relativas a mais do
que um dos temas das Aprendizagens Essenciais.
A prova é cotada para 200 pontos, sendo a classificação expressa na escala de 0 a 20 valores,
arredondada às unidades. A cotação é distribuída da seguinte forma: 40 pontos para a compreensão do
oral; 120 pontos para a compreensão e produção escrita e 40 pontos para a produção oral.
A prova tem apenas uma versão.
A prova apresenta 4 (quatro) grupos de itens.
No Grupo I, avalia-se a competência de compreensão do oral em linguagem corrente (relacionado
com os pontos de 1) a 4) das áreas socioculturais), identificação e seleção de informação explícita e
implícita.
A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla,…).
No grupo II, avalia-se a competência de compreensão escrita em linguagem corrente (relacionado com
os pontos de 1) a 4) das áreas socioculturais), a prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha
múltipla,…).
No Grupo III, avalia-se a produção de um discurso escrito correto e adequado nos planos temáticos,
textual, lexical, morfológico, sintático e ortográfico; a mobilização correta de estruturas morfossintáticas
lexicais e ortográficas (relacionado com os pontos de 1) a 4) das áreas socioculturais), pergunta de
resposta de desenvolvimento.
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No Grupo IV, avalia-se a interação e a produção de um discurso oral correto e adequado nos planos
temáticos, textual, lexical, morfológico e sintático; a mobilização correta de estruturas morfossintácticas
lexicais (relacionado com os pontos de 1) a 4) das áreas socioculturais)

Prova Escrita – Critérios Gerais de Classificação
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.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero
pontos.
Critérios gerais de avaliação:
•

conformidade com o tema de exercício proposto;

•

precisão e coerência da informação selecionada;

•

pertinência, clareza e organização das ideias expostas,

•

adequação de estratégias discursivas à situação de comunicação;

•

aplicação de conhecimentos linguísticos, nos planos lexical, morfológico, sintático e ortográfico;

•

correção linguística.

Material
•
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo
oficial). Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta
e indelével.
•

O examinando deve ser portador de Cartão de Cidadão ou prova fornecida pela Secretaria.

•

Não é permitida a consulta de dicionários.

•

Não é permitido o uso de corretor.

Duração
A prova escrita tem a duração de 90 minutos.

Prova Oral
A prova decorre em dois momentos distintos:
1º Momento – Interação examinador/ examinando;
2ª Momento - Produção individual do examinando. O júri é constituído por três examinadores, em que
um age como interlocutor e classificador e os outros dois como examinadores/classificadores. O quadro
seguinte apresenta os conteúdos/temas, as competências e categorias que servirão de base à realização
e avaliação da prova.
Temas / Conteúdos: Domínios de referência (áreas temáticas, domínios socioculturais, estruturas
linguísticas) constantes do Programa de Francês do Ensino Secundário para o Nível de Iniciação e de
acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas.

Competências a avaliar:
•

Compreensão

•

Interação
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•

Produção

•

Linguísticas

•

Pragmáticas

•

Socioculturais

Critérios de classificação
A classificação será atribuída de acordo com os níveis e respetivas pontuações apresentadas na
grelha de categorias e descritores constantes no QECR.
Ponderação: 30%
Nota: A realização da prova oral é sempre obrigatória.

Duração da Prova
A prova tem uma duração máxima de 25 minutos.

19 de maio de 2022
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