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Introdução
PROVA ORAL
A prova oral a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciados no
Programa de Francês do 3º ciclo em vigor e tem por referência o Quadro Europeu Comum de Referência para
as Línguas - QECRL -(2001).
A prova permite avaliar a proficiência dos examinandos em língua francesa, através de uma sequência de
atividades que recobrem a demonstração de competências integradas de leitura, de compreensão oral e
escrita e de expressão/interação oral.
As àreas de referência temática são as mesmas da prova escrita.
Caraterização da prova
A prova é constituída por três momentos:
➔ 1º momento:
Entrevista dirigida - Interação examinador/examinando
(Estabelecer contato; responder a perguntas de âmbito pessoal)
➔ 2º momento:
Leitura e compreensão de um excerto de um texto escrito:
(Ler corretamente e responder a perguntas de interpretação sobre o texto/revelar conhecimentos a nível
de morfologia e sintaxe).

➔ 3º momento:
Produção oral do examinando
(Responder a perguntas abertas sobre um assunto, contextualizá-lo e relacioná-lo com outros assuntos
estudados, realizar uma breve exposição, expressar ideias e opiniões, descrever imagens).

Critérios Gerais de Classificação
O aluno será avaliado de acordo com as seguintes categorias e respetivas pontuações:

●Informação pessoal e pertinente ………………………………(15 pontos).
●leitura expressiva e adequada …………………………………. (10 pontos).
●compreensão de enunciados …………………………………….(25 pontos).
●discurso claro e organizado ……………………………………….(10 pontos).
●morfologia e sintaxe ………………………………………………….(10 pontos).
●contextualização e relacionação dos temas/assuntos (30 pontos).
TOTAL: 100 PONTOS
Serão fatores de desvalorização o vazio de conteúdo das respostas; o afastamento do tema proposto;
as incorreções de língua reiteradas, mesmo quando o conteúdo esteja totalmente correto.
Material:
O aluno utilizará apenas o material fornecido pelo examinador.
Duração:
A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos.

