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O DELF Prim
O meu 1º diploma de Francês

O Ministério da Educação francês propõe um vasto leque 
de diplomas de Francês Língua Estrangeira para validar 
as competências em língua francesa, desde o início da 
aprendizagem até aos níveis mais avançados.

Estes diplomas acompanham os candidatos ao longo da 
aprendizagem.

Inscrição
Para inscrever o seu filho e conhecer as datas das sessões 
e o preço da inscrição, deverá entrar em contacto 
com o seu professor ou com a Alliance Française mais 
próxima.

Para mais informações:
www.ciep.fr/pt/delf-prim/

Quadro reservado aos serviços

Centre international d’études pédagogiques
Département évaluation et certifications

1, avenue Léon-Journault 92318 Sèvres cedex - França
Telefono: 33(0)1 45 07 63 47
Fax: 33 (0)1 45 07 60 56

Sito internet: www.ciep.fr – E-mail: delfprim@ciep.fr 
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O seu filho tem entre 8 e 12 
anos e está a estudar francês

O DELF Prim pode ser o primeiro diploma de 
Francês do seu filho.
O DELF Prim é um diploma de estudos de língua francesa 
do Ministério da Educação francês.

O Centre international d’études pédagogiques (CIEP), 
organismo público deste ministério, tem a seu cargo a 
gestão pedagógica e administrativa do DELF Prim.

O DELF Prim divide-se em 3 níveis:
A1.1, A1 e A2, de acordo com o Quadro Comum Europeu 
de Referência para as Línguas (QECRL).

O professor do seu filho poderá indicar o nível mais 
adequado para a inscrição na prova.

Qual é o benefício do DELF Prim?
Será uma oportunidade para o seu filho demonstrar 
as competências desenvolvidas em língua francesa, 
ser recompensado pelo trabalho na escola e viver a 
experiência de um primeiro exame, logo no início da 
aprendizagem.

Poderá assim acompanhar os progressos do seu filho e 
incentivá-lo a fazer os exames dos vários níveis do DELF 
ao longo da escolaridade.

Como decorre a prova?
A prova decorre num ambiente propício ao bom 
desempenho do seu filho. Os materiais, com carácter 
lúdico, são realizados por uma ilustradora da literatura 
infanto-juvenil e os temas abordam cenários do 
quotidiano da criança tais como a família, os tempos 
livres, a escola.

O professor do seu filho identificará o nível que 
corresponde às competências desenvolvidas, permitindo 
um bom desempenho durante a prova.

No dia do exame
O seu filho fará uma prova colectiva num caderno de 
actividades a cores no qual responderá a perguntas 
relativas a:

compreensão oral: 
compreender uma indicação 
simples, uma instrução, uma 
descrição, números.

compreensão escrita: 
compreender uma informação 
simples, um texto curto, uma 
mensagem ou um postal.

expressão escrita: 
escrever informações 
pessoais, completar uma 
mensagem ou uma história 
simples.

e uma prova individual de expressão 
oral com uma duração máxima de  
15 minutos:

a criança será convidada a falar 
dela, a contar uma história a partir 
de imagens e/ou a participar num 
diálogo simulado.


