DAEFLE

Diplôme d’Aptitude à l’Enseignement du Français Langue Etrangère

DAEFLE 2021

QUANDO?
Test d'accès
(online)

Examen Final du DAEFLE
(após obtenção do atestado dos 6 módulos do curso finalizados)
Presencial

Atenção - para o teste Daefle não é necessário o fone de ouvido

QUANTO?

(Valores em R$ sujeitos à alteração sem aviso prévio)

Test d’Accès au DAEFLE
Taxa de inscrição:
R$ 536,00
Examen
Final
DAEFLE
Expressão escrita:
Taxa de inscrição:
R$ 2418,00

COMO?
Inscrição Online - Procedimento
1.Imprimir, preencher, assinar a ficha de inscrição.
2.Enviar digitalizada para o e-mail exames@aliancafrancesa.com.br

3. Para inscrição ao Test d’accès au DAEFLE:

Test d'acceés do DAEFLE
Clique para baixar a ficha de inscrição

- brasileiros: enviar obrigatoriamente o certificado/diploma de conclusão do ensino
médio ou superior + a tradução juramentada
- francófonos: enviar obrigatoriamente o comprovante do “baccalauréat” ou
equivalente.
4.Para inscrição ao Examen Final du DAEFLE:

Exame Final do DAEFLE

Clique para baixar a ficha de inscrição

- enviar obrigatoriamente cópia do(s) atestado(s) enviados pela AF Paris Ile-de-France
referente à conclusão dos 6módulos do curso.
5. Para efetuar o pagamento você deve preencher o formulário através do link abaixo;

Test d'acceés do
DAEFLE

Exame Final do DAEFLE

6. Test d’accès - uma comunicação será enviada para o seu e-mail, pela AF Paris,
contendo instruções, o login e a senha de acesso para realização do teste on-line que
poderá ser feito em sua residência ou em seu local de trabalho.
7. Examen final – uma convocação será enviada para o seu e-mail uma semana antes
da data das provas já informada acima e nos horários conforme a seguir.

?

Onde?

Test d’accès au DAEFLE – duração de 35 minutos, on-line, na residência
ou no local de trabalho do candidato, entre 10h00 (horário de Paris) do
primeiro dia do calendário da sessão e 23h55 (horário de Paris) do
último dia do calendário da sessão informado acima.
A validade do resultado do Test d’accès para uma primeira inscrição
para o curso DAEFLE junto ao CNED é de 03 (três) anos.
Horário/Local – Examen Final - 09h00-12h00 e 13h30-16h45
AF Centro - R General Jardim, 182 | Próx Metrô República - saída
Caetano de Campos
NOVO FORMATO TEST D’ACCÈS AU DAEFLE
1. O Test d’accès au DAEFLE agora é feito on-line, da residência ou do
local de trabalho do interessado, a partir de uma plataforma chamada Ev@lang.
2. Antes de passar o teste, recomenda-se visualizar e testar a demonstração do
mesmo, on-line, a partir do link https://demo.evalang.fr/ para se familiarizar com a
interface, com as provas e verificar que seu equipamento funciona corretamente
(caixas de som, fones de ouvido).
3. O teste dura 35 minutos e possui 3 provas: compreensão escrita,
compreensão oral e gramática/léxico.
Horário/Local de provas inscritos na AF São Paulo
4. Um código individual será enviado por e-mail, pela AF Paris, para
cada candidato inscrito.
5. É preciso possuir uma conexão estável, com saída de som.
Recomendamos a utilização de fone de ouvido para a parte oral, e obviamente,
aconselhamos que o teste seja feito em um lugar calmo e silencioso. Recomendase ainda fazer o teste a partir de um computador e não de um tablet ou
smartphone.

Protocolo
Sanitário
GUIA PARA O FUNCIONAMENTO DO
CENTRO DE EXAMES
DELF – DALF TCF TEF E DAEFLE
DEPARTAMENTO DE EXAMES E CERTIFICAÇÕES

ORIENTAÇÕES PRÁTICAS

PROTOCOLO
SANITÁRIO

De acordo com o protocolo sanitario
imposto pela FEI (França Educação
Internacional) a distância entre as mesas
dos candidatos durante os exames deve ser
de pelo menos 1,50 metro.

A capacidade de recepção é determinada de
acordo com as medidas sanitárias a serem
aplicadas.
As salas de aplicação e de preparação devem ser
organizadas de modo a manter uma distância
de pelo menos 1,50 metros entre as mesas e a
mesa do supervisor.

PROTOCOLO
SANITÁRIO

A lavagem das mãos deve ser realizada, no
mínimo:
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- Antes de entrar na sala de teste;
- Antes e depois de cada refeição;
- Antes de usar o banheiro e depois de usá-lo;
- Depois de assoar o nariz, tossir ou espirrar.

uma janela de acrílico destinada a separar o
candidato do júri.

Organização das provas coletivas
DELF DALF
Em relação ao material de exame
enviado pela France Éducation
international,a (s) pessoa (s) com
poderes para verificar a integridade e a
conformidade dos itens (folhetos, CD de
áudio ...) devem esperar 48 horas antes
de abrir os pacotes.
Após a realização das verificações, o
material do exame deve ser armazenado
em local seguro e não ser mais
manuseado antes do dia do exame.
Os responsáveis de entrega da prova
realizarão a higiene anterior a qualquer
manuseio de material.

PROTOCOLO
SANITÁRIO

Todas as salas são higienizadas
anteriormente a cada prova.

Os candidatos devem
apresentar os seguintes
itens, sem exceção:
-

O documento de identidade
Sua convocação
Uma máscara
Caneta azul ou preta
Um par de luvas cirúrgicas descartáveis

Setor de Exames e Certificados
11 3017-5685 | exames@aliancafrancesa.com.br

