INFORMAÇÃO – PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO
Ano: 9.º Turma: D
DISCIPLINA: FRANCÊS
Modalidade da Prova: escrita + oral
Objeto de Avaliação

9.º ano, Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECRL) e Perfil do
Aluno à Saída de Escolaridade Obrigatória. São objeto de avaliação os domínios da
compreensão oral, compreensão escrita/uso da língua, produção escrita e
interação/produção oral, incidindo sobre os seguintes conteúdos essenciais:
TEMÁTICOS
· A França – língua e cultura; francofonia
· Atualidade
· Identificação e caracterização pessoal
· Rotinas
· Gostos e preferências
· O meio ambiente
· Ciência e tecnologia
MORFOSSINTÁTICOS
· Nome: variação de género e número
· Adjetivo: variação de género e número
· Pronomes: sujeito, reflexo e forma tónica
· Expressões de: causa, concessão/oposição, consequência, fim, negação, tempo,
interrogação, modo, obrigação, proibição
. Determinantes: possessivos, demonstrativos e artigos (definidos, indefinidos e
partitivos)
· Conjugação verbal: presente do indicativo, imperativo, futur proche e passé

composé
PRAGMÁTICOS
· Identificar-se,
cumprimentar,
comparar,
exprimir
opiniões,
exprimir
gostos/preferências, exprimir intenções, justificar opções, exprimir necessidade,
exprimir sentimentos, situar no tempo, situar no espaço, narrar acontecimentos,
descrever.
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Ano letivo: 2021/2022
Características e estrutura da prova
• COMPONENTE ESCRITA
GRUPO I - Compreensão oral
Tipologia de exercícios:
Escolha múltipla
Verdadeiro/Falso
GRUPO II - Compreensão escrita
Tipologia de exercícios:
Verdadeiro/Falso
Escolha múltipla
Recolha de dados
Resposta curta
Questionário
Completamento de frases
GRUPO III – Interação e Língua
Tipologia de exercícios:
Escolha múltipla
Associação
Transformação
GRUPO IV - Produção escrita
Elaboração de dois enunciados (50-60 palavras cada) a partir
de instruções dadas
• COMPONENTE ORAL
A prova oral corresponde a um Entretien dirigé, em que o aluno se
exprime sobre factos/dados pessoais, assuntos do quotidiano e/ou
conteúdos temáticos enunciados neste documento

Cotação
(Total: 100%)
20 pontos

30 pontos

10 pontos

20 pontos

20 pontos
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Critérios Gerais de Classificação
Na prova escrita, a classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos apresentados para cada item. Privilegia-se a
adequação/inadequação da resposta, a qualidade das respostas produzidas ao nível de ortografia, sintaxe, vocabulário, pontuação e a eficácia comunicativa.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.
As respostas que não correspondam ao solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido, são classificadas com zero pontos.
Para o item de construção do Grupo IV, são considerados vários níveis de desempenho para aferir a qualidade do enunciado produzido, tendo em conta a fidelidade ao tema,
organização das ideias, a variedade e adequação vocabular, sintaxe, ortografia e pontuação.
As respostas em que não seja tratado o tema proposto são classificadas com zero pontos.
Na prova oral, a classificação a atribuir resulta da eficácia da capacidade comunicativa a nível da compreensão e da expressão/produção orais.

Duração da prova
A prova tem a duração total de 90 minutos, com a seguinte distribuição:
- componente escrita: 70 minutos
- componente oral: duração máxima de 15 minutos
- 5 minutos para transição

Material autorizado
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. As respostas são registadas no próprio enunciado.
É permitida a consulta de dicionários.
Não é permitido o uso de corretor.
Para a componente oral, qualquer material necessário será fornecido pela escola.
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