
Informação - Prova de Extraordinária de Avaliação de Francês Código [Assunto] Página 1 

 

    
 

 

 

INFORMAÇÃO — PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO — 2021 
Portaria 223-A/2018 de 3 de agosto 

  Portaria 226-A/2018 de 7 de agosto 
 
  

Disciplina: Francês 8º ano de escolaridadde 

 
 

3º Ciclo do Ensino Básico 2021 

Duração da Prova: 90 minutos Tipo de Prova: Escrita   

 

O presente documento divulga informação relativa à prova extraordinária de avaliação do 8º ano de escolaridade do 

3º Ciclo do Ensino Básico da disciplina língua estrangeira - Francês, a realizar em 2021, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova (características, estrutura e critérios gerais de classificação) 

 Material  

 Duração 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor para o 8º ano de escolaridade do 3.º ciclo da 

disciplina de Francês e as orientações presentes no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR. 

As Aprendizagens Essenciais da disciplina centram-se nas competências comunicativa, intercultural e estratégica. Na 

prova, são objeto de avaliação a compreensão do oral, o uso da língua, a leitura e a  produção escrita. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA

A prova é constituída por uma componente escrita. Na prova são objeto de avaliação a compreensão do oral, o uso 

da língua, a leitura e a interação e produção escritas. Os itens têm como suporte estímulos orais, escritos e/ou 

visuais. A prova inclui itens de seleção (sendo a tipologia possível - verdadeiro/falso, escolha múltipla, 

completamento e associação) e itens de construção (resposta curta, resposta restrita e resposta extensa). A prova é 

cotada para 100 pontos. A cotação distribui-se pelas competências a avaliar, considerando-se uma ponderação de 

100% para a componente escrita. 

Compreensão do oral  

Permite avaliar o desempenho do examinando na compreensão do oral, tendo como suporte um texto áudio.  

Uso da língua e leitura  

Permite avaliar o desempenho do examinando no seu conhecimento do uso da língua em contexto e na leitura.   

Os itens referentes à leitura podem ter como suporte um ou mais textos, situando-se o número total aproximado de 

palavras do(s) texto(s) entre 120 a 200 palavras. 
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Produção escrita 

Permite avaliar o desempenho do examinando numa atividade de produção escrita, sendo 50 o número mínimo de 

palavras.   

Critérios de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos 

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.  

Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for possível 

identificar inequivocamente o item a que diz respeito.  

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em primeiro 

lugar. 

 

MATERIAL

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.  

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).  

Não é permitido o uso de corretor.  

Não é permitida a consulta de dicionário. 

 

DURAÇÃO

A prova tem a duração de 90 minutos,  sendo a compreensão do oral avaliada nos primeiros 15 minutos.  

 

  


