MATRIZ DA PROVA ESCRITA DE AVALIAÇÃO

FRANCÊS - 7.º Ano
Duração da Prova:
60 minutos

30 de janeiro de 2019

CAPACIDADES

CONHECIMENTOS

ESTRUTURA

COTAÇÕES

Compreender e interpretar enunciados
escritos.
Responder com correção às perguntas de
interpretação.

TEMÁTICOS:

I - Compreensão de um
texto

25 a 35p

La caractérisation.
LEXICAIS:

Produzir um texto simples e coerente
respeitando o tema proposto.
Aplicar corretamente o vocabulário.

Se présenter;
La caractérisation physique et
psychologique;
Les couleurs;
Les formes et la taille.

Verdadeiro/Falso;
Perguntas de interpretação
de um texto.
II - Produção escrita

10 a 15p

Produção de um texto,
segundo as orientações
dadas.

FUNCIONAMENTO DA LÍNGUA:

Aplicar corretamente os conteúdos
gramaticais estudados.

MATERIAL A UTILIZAR
OBSERVAÇÕES

IMP.CM.004-01

Les nombres cardinaux et ordinaux de 0 à
100;
Les prépositions de lieu devant les noms
de villes, pays ou continents;
Le féminin des nationalités;
Les pronoms personnels toniques;
L’expression de négation « ne…pas »;
Le présent de l’indicatif.

III - Exercícios de
vocabulário e
funcionamento da língua
Associação de
imagens/frases;
Escolha múltipla;
Preenchimento de espaços;
Transformação de frases;
Conjugação verbal.

50 a 65p

CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO
Na correção da prova avaliar-se-á:
A adequação da resposta;
A capacidade de análise e de síntese;
A utilização correta e adequada do
vocabulário específico do tema;
O rigor e a profundidade dos
conhecimentos lexicais e morfossintáticos.
Na correção da prova, como fatores de
desvalorização, ter-se-á em conta:
Os erros de ortografia, de morfologia e de
sintaxe;
As respostas vazias de sentido mesmo
que a forma esteja correta;
A escolha lexical inadequada ou o
decalque de estruturas características da
língua materna;
O afastamento do tema proposto, na
resposta a qualquer uma das questões,
implicará a desvalorização total do texto
produzido;
A ausência de resposta implicará a
desvalorização total.

Caneta tinta preta ou azul; Folha de Prova.
Não é permitido o uso do dicionário.
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