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Ano letivo de 2019-2020  

Informação-prova 
Prova de Equivalência à Frequência  

Prova Oral 
FRANCÊS Código da prova:  16     

3.º Ciclo do Ensino Básico 
Duração da prova:  15   minutos  

Tolerância:  00   minutos 

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho;   Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril;   Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho;   Despacho normativo 
n.º 3-A/2020, de 5 de março;  Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de  13 de abril 
 

               INTERAÇÃO E PRODUÇÃO ORAIS  

              Avalia-se o desempenho do examinando em atividades de interação e produção orais, que se 

desenvolvem em três momentos, através de um guião que os examinadores devem seguir. 

 

1. CARACTERIZAÇÃO  

1. Examinadores 

Um júri de 3 examinadores: um age como interlocutor e classificador; dois agem como 

classificadores apenas. 

2. Examinando(s) 

Um ou dois examinandos simultaneamente.  

Os examinandos realizam a prova a pares. 

3. A prova é constituída por 3 momentos: 

1º Interação examinador e examinando 
2º Produção individual do(s) examinando(s) 
3º Interação em pares (examinando e examinando) / 
 em grupo (examinador e examinando(s)). 
 

Momento Procedimentos Estímulos 

1ª 

Interação 

examinador-examinando 

O examinador entrevista 

(alternadamente/simultaneamente) 

o(s) examinando(s) durante 

aproximadamente três minutos. 

Estímulos  

orais 

2º 

Produção 

individual do(s) 

examinando(s) 

O examinador entrega uma tarefa a 

um examinando de cada vez. Cada 

examinando dispõe de um minuto 

para se preparar e de 

aproximadamente dois minutos 

para se exprimir sem ser 

interrompido. 

Estímulos  

orais e/ou visuais 



2/2 

 

3º 

Interação em pares 

(examinandos 

em grupo/ 

examinador e 

examinando(s)) 

O examinador entrega ao(s) 

examinando(s) uma tarefa que 

exige cooperação entre ambos e 

não intervém durante esta fase que 

durará aproximadamente 

quatro/seis minutos. 

Estímulos  

orais/visuais/ 

escritos 

2.  CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

Âmbito Até 25 pontos de acordo com os 

recursos linguísticos utilizados. 

Correção Até 15 pontos de acordo com a 

variedade de vocabulário, correção 

das estruturas e entoação. 

Fluência Até 10 pontos de acordo com o ritmo 

do discurso. 

Desenvolvimento temático e coerência Até 25 pontos de acordo com a 

consistência das informações, 

argumentos e exemplos. 

Interação Até 25 pontos de acordo com o leque 

de funções utilizado e compreendido. 

 

                  MATERIAL 

               Na avaliação da interação e da produção orais: 

 é permitido o uso de caneta ou lápis e de papel fornecido pelo estabelecimento de ensino. 

 

                  DURAÇÃO 

                A avaliação da interação e da produção orais tem uma duração máxima de 15 minutos. 

                                                                                                                                                                                       


