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INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Espanhol                                                2018 

Prova 15 (Oral)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho, alterado pelos Decretos-Leis nºs 

91/2013, de 10 de julho, 176/2014, de 12 de dezembro, e 17/2016, de 4 de abril; Despacho Normativo nº 1-

F/2016, de 5 de abril; Despacho Normativo nº 4-A/2018 de 14 de fevereiro e demais legislação em vigor) 

 

 
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3º Ciclo da 

disciplina de Espanhol a realizar em 2018, de acordo com o disposto no art.º 14.º do Despacho normativo 

n.º 4-A/ 2018 de 14 de fevereiro, nomeadamente: 

 

- Objeto de avaliação; 

- Caracterização da prova; 

- Critérios gerais de classificação; 

- Material; 

- Duração. 

 

Importa referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado dos itens e o 

grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão balizados pelo Programa, em 

adequação ao nível de ensino a que o exame diz respeito. 

 

Caso existam alunos abrangidos pelo Dec-Lei 3/ 2008 de 7 de janeiro, a prova será adaptada em 

conformidade com o que consta no respetivo Programa Educativo Individual. 

 

 

Objeto de avaliação 

 

À semelhança da prova escrita, a prova oral tem também por referência o Programa de Espanhol do 

terceiro ciclo do Ensino Básico e o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR – 2001). 

Na prova oral são objeto de avaliação as competências de interpretação, produção e interação orais. 

Concretizadas nos desempenhos descritos no Programa: Competências de Uso para a Língua para o 9º ano – 

Interpretação (Ouvir) e Produção (Falar) – e Competência Sociocultural. A demonstração destas 

competências envolve a mobilização dos conteúdos programáticos, devendo o examinando utilizar 

estratégias de entre as enunciadas no Programa. 

A demonstração das competências avaliadas envolve a mobilização dos conteúdos programáticos tendo 

em conta os aspetos socioculturais no âmbito dos seguintes domínios de referência: 

 Temas transversais: educação para a cidadania; aspetos sociais e culturais dos países onde se fala 

espanhol, próximos dos interesses e das motivações dos alunos; 
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 Temas do 9º ano: A caracterização dos outros; a autonomia na aprendizagem; as línguas e a cultura; 

os jovens; a arte; o quotidiano; as relações sociais; o lazer; a atividade profissional; a vida saudável; a 

sociedade de consumo; a informação e os meios de comunicação; o meio ambiente e a ecologia; as 

viagens. 

Nas atividades de compreensão oral, avalia-se a capacidade de compreender as instruções dadas e a 

informação factual sobre temas gerais, relacionados com os domínios de referência assinalados no 

Programa, seguir uma conversa sem dificuldade e reagir perante o discurso que lhe é dirigido. 

Nas atividades de produção, interação e mediação oral, avalia-se a capacidade de produzir enunciados 

orais, de alguma complexidade, exprimindo a sua opinião pessoal sobre temas relacionados com os seus 

conhecimentos e interesses, defendendo-a com argumentos, exemplos e comentários. 

Na área de controlo de competência linguística, avalia-se a capacidade de usar unidades e estruturas 

específicas da língua em contexto. 

 

Caracterização da prova  

A prova consiste na realização de uma ou mais tarefas complexas, que se desenvolvem em três 

momentos: 

1º - Quebra-Gelo: Interação Examinador e Examinando; 

2º - Produção Individual dos Examinandos; 

3º - Interação entre Examinador e Examinando. 

Para a realização desta prova, a distribuição do tempo será a seguinte: 

Momento 1 - aproximadamente 2-3 minutos 

Momento 2 – aproximadamente 6-7 minutos 

Momento 3 – aproximadamente 4-5 minutos 

 

Critérios gerais de classificação 

 

Os critérios de classificação encontram-se sintetizados no quadro que se segue: 

DISICPLINA: Espanhol Duração da Prova: 15 minutos 

Código 15 9º ano de escolaridade 

Informação – Prova Oral 

Ano letivo 2017/2018 

Características Estrutura Cotação Critérios gerais de classificação 

Competências de Interpretação 

-Ouvir 

 Compreender mensagens orais 

provenientes de diferentes 

fontes, em diferentes 

contextos e adequadas ao 

nível de competência; 

 Identificar informação 

relevante contida na 

mensagem; 

 Reagir a estímulos linguísticos. 

 

Competências de produção 

-Falar 

 Comunicar oralmente de 

modo adequado; 

 Organizar o discurso de forma 

1º Momento de Interação 

Examinador – Examinando 

Os alunos deverão responder a 

perguntas de ordem geral 

interpostas pelo examinador (5 

a 10 itens de resposta curta). 

 

 

2º Momento de Produção 

Individual do Examinando 

O examinando terá que 

descrever uma imagem / 

imagens e, após alguns 

minutos de preparação, terá 

três minutos para se exprimir 

sobre a(s) mesma(s). 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

35% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a classificação são apresentados cinco 

níveis de desempenho 

Nota: Não será atribuída qualquer percentagem 

aos alunos que revelem total incapacidade de 

compreensão e comunicação. 

 

N5 

Discurso muito fluente; 

Organização coerente das ideias; 

Capacidade de análise crítica; 

Utilização de vocabulário adequado e variado; 

Utilização de conectores adequados; 

Erros de estrutura relevantes; 

Pronúncia sempre percetível; 

Boa entoação. 

 

N4 
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coerente; 

 Utilizar estratégias variadas 

para resolver dificuldades de 

transmissão da mensagem; 

 Exprimir claramente as ideias; 

 Interagir adequadamente com 

o seu interlocutor. 

 

 

3º Momento de Interação 

entre Examinador e 

Examinando 

O examinando deverá 

pronunciar-se de forma 

pessoal sobre um tema 

previamente definido e 

facultado pelo examinador. 

A tarefa consiste na 

apresentação e discussão do 

tema e de propostas de 

soluções para a resolução do 

problema. 

 

35% 

 

 

N3 

Discurso com algumas interrupções e alguma 

fluência; 

Organização das ideias nem sempre coerente; 

Alguma capacidade de análise crítica; 

Utilização de vocabulário com pequenas lacunas; 

Erros gramaticais, mas com algum controlo sobre 

estruturas básicas; 

Utilização de conectores básicos; 

Pronúncia com alguns desvios padrão, mas 

percetível. 

 

N2 

 

N1 

Discurso com muitas hesitações e pouca fluência; 

Organização muito deficiente das ideias; 

Incapacidade de análise crítica; 

Utilização muito limitada de vocabulário; 

Ausência de estruturas gramaticais básicas; 

Incapacidade de utilização de conectores básicos. 

 

 

Material 

 

Material fornecido pelo Júri (imagem / imagens).  

 

 

 

Duração 

 

A prova (componente oral) tem a duração máxima de 15 minutos. 

 


