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1. Objeto de avaliação (Objetivos e Conteúdos)
Tendo por referência as Aprendizagens Essenciais e as áreas de competência inscritas no Perfil dos
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória
A prova tem por referência o Programa de Francês – Formação Específica – em vigor (homologado em
2001), bem como as orientações e escalas de descritores enunciadas no Quadro Europeu Comum de
Referência para as Línguas (2001).
A Prova pretende avaliar, de entre as competências mencionadas no Programa, as inerentes à
compreensão, à expressão, à produção e à interação escrita.
Deste modo a prova permite avaliar:
- Competências gerais, designadamente de conhecimento declarativo/sociocultural;
- Competências de comunicação escrita nas vertentes: linguística, sociolinguística e pragmática.
Assim, deve o aluno:
Compreender textos escritos de natureza diversificada, adequados ao seu desenvolvimento intelectual,
socio afetivo e linguístico;
Utilizar os seus conhecimentos sobre sequências discursivas e sobre o uso da língua em situação de
comunicação;
Proceder à mediação de discursos em situações específicas de comunicação;
Produzir textos escritos, em resposta a necessidades específicas de comunicação.
Respeitando os objetivos de aprendizagem enunciados no Programa, a Prova comtempla:
Conteúdos lexicais e morfossintáticos;
Conteúdos discursivos: sequências dialogais, narrativas, descritivas, explicativas e argumentativas;
Áreas de referência sociocultural.

As áreas de referência sociocultural que constam do Programa do 11º Ano são:
I – Information et communication:
. Globalisation et médias;
. Séduction, manipulation:
.Vie privée/droit à l’information.
II – Science, technologie et environnement:
. Recherche scientifique;
. Applications/éthique
. Qualité de vie

2. Estrutura/Cotações
A prova apresenta entre 10 a 12 itens. Alguns dos itens têm como suporte um ou mais documentos, como,
por exemplo, textos, imagens e gráficos.

Grupos

Competências

Tipologia de itens

Nº de itens

Cotação
(em
pontos)

6a8

90

Compreensão:
. Reconhece o valor das áreas
de referência sociocultural
. Identifica o sentido global do
Itens de Seleção
texto
. Identifica intenções de
comunicação, natureza do texto,
. escolha múltipla
assuntos,
contexto,
intervenientes, função e público . associação/correspondência
. Identifica as sequencias . ordenação
discursivas e a sua organização
I
Identifica
informações
relevantes/específicas/implícitas
. organiza informação
. identifica traços culturais,
estereótipos e visões do mundo

. Reconhece elementos
coerência/coesão

de

.
identifica
regularidades
discursivas linguísticas, registos
de língua e a sua função

Mediação e interação
II

.
Organiza
e
completa Itens de construção
sequências discursivas
. resposta curta
.
utiliza
regularidades
. resposta restrita
discursivas e linguísticas

.
Organiza
informação

ideias

60

1

50

Item de construção

Produção Escrita
III

2 ou 3

e/ou
. resposta extensa

. . Determina a ideia central/as
ideias de suporte
. Relaciona, analisa, partilha
perceções,
experiências,
sentimentos, convicções e reage
aos de outros
.
utiliza
linguísticas

as
categorias
enumeradas no

Programa
. Redige textos de índole
pessoal, social ou institucional

3. Critérios de classificação
Os critérios de classificação têm por base os descritores do Quadro Europeu Comum de Referência para
as Línguas relativos às competências gerais e às competências de comunicação escrita, nas vertentes
linguística, sociolinguística e pragmática.
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.

4. Material
O aluno apenas pode utilizar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica, azul ou preta.
É permitida a consulta de dicionários unilingues ou bilingues.
Não é permitido o uso de corretor.

5. Duração
A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite.

