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Competências/Objetivos 

Ouvir/ver textos orais e audiovisuais de natureza diversificada e adequados aos desenvolvimentos 

intelectuais, socioafetivo e linguístico do aluno.  

Ouvir/falar em situações de comunicação diversificadas.  

Falar/produzir textos orais, correspondendo a necessidades específicas de comunicação.  

Estabelecer uma relação (de afinidade/contraste) entre a cultura de origem e a(s) cultura(s) dos outros 

(colegas, professores, comunidades da língua-alvo) e adequar comportamentos comunicativos de acordo 

com os traços característicos da sociedade e da(s) cultura(s) da língua-alvo. 

A prova tem por referência o Programa de Francês em vigor, LE II (nível iniciação) e o Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas – QECRL – (2001). 

 

Domínios de referência:  

•Escolha da carreira: estudos e profissões 

•Qualidade de vida: meio ambiente, poluição, gestos ecológicos 
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1. Objeto de avaliação 

 

 

2. Caracterização e estrutura da prova 

 

Conteúdos 
Áreas de 

referência 
Categorias/  
classificação 

 

1º Momento - Interação oral examinador/examinando.  

Estabelecer contactos, responder a perguntas de âmbito pessoal e 

educativo, por exemplo, sobre si próprio, a sua família, os seus 

amigos, a escola, entre outros. 

 

 

 

Informação e 

Comunicação. 

 

 

 

 

 

Estudos e 

profissões / 

Meio 

ambiente, 

Âmbito:      20 pts  

 

Correção 

linguística: 20 pts 

 

Fluência:    10 pts 

 

Desenvolvimento  

temático e 

Coerência:  25 pts 

 

Interação:   25 pts  

 

 

2º Momento - Produção individual do examinando.  

1. Leitura e compreensão de textos/excertos. 

2. Abordagem de conteúdos morfossintáticos. 
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 Âmbito (riqueza de vocabulário); 

 Correção linguística;  

 Fluência;  

 Coerência; 

 Interação.  

 

Para o desenvolvimento do tema: 

O aluno deve demonstrar conhecimentos sobre a temática em causa e capacidade de: 

- argumentação e coerência; 

- expressão; 

- emprego de vocabulário. 

A prova oral tem a duração de 15 minutos. 

O material a utilizar durante a prova será disponibilizado pelo júri. 

 

3º Momento – Produção oral do examinando  

1. Responder a perguntas sobre um assunto, realizar breves 

exposições sobre um tema conhecido, observar e descrever 

imagens, lugares, situações, pessoas, atividades, 

acontecimentos, entre outros. 

2. Expressar ideias e opiniões, desenvolvendo linhas de 

argumentação, explicações.  

poluição, 

gestos 

ecológicos 

Total = 100 pontos 

 
3. Critérios de classificação 

 
4. Material 

 
5. Duração 

 

 
 
 


