
 

 

INFORMAÇÃO – PROVA EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

Prova Oral de ESPANHOL 
 

PROVA 15 | 2017 

3.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho e DN n.º 1-A/2017 de 10 de fevereiro)  

 

O presente documento divulga informação relativa à Prova Equivlência à Frequência do 3.º 

Ciclo da disciplina de Espanhol, a realizar em 2016, nomeadamente: 

 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material 

 Duração 

 

Objeto de avaliação 

 

A prova oral de equivalência à frequência de Espanhol tem por referência o Programa da 

disciplina e permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em domínios do 

mesmo, passíveis de avaliação em prova oral de duração limitada. 

Na prova oral, são objeto de avaliação as competências nos domínios da leitura/compreensão 

da escrita, do funcionamento da língua e da compreensão/expressão oral.  

 

Caracterização da prova 

 

A prova oral é composta por uma Parte A, constituída pela interação entre professor e aluno e 

por uma Parte B que implica a leitura e interpretação de um texto e/ou a descrição de uma 

imagem.  

 

Domínio de referência: um tema de acordo com o programa em vigor 

 

A estrutura da prova oral sintetiza-se no quadro seguinte: 
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ESTRUTURA 

- Entrevista dirigida;  

- Leitura expressiva e interpretação de texto;  

- Descrição de imagens.  

LEITURA/COMPREENSÃO DO ORAL 

 

- Compreender o conteúdo das indicações e 

perguntas;  

 

COMPREENSÃO ESCRITA 

- Compreender textos de natureza diversa;  

- Descodificar a realidade contemporânea 

neles transmitida;  

 

COMPREENSÃO E EXPRESSÃO ORAL 

- Exprimir-se acerca de vários itens 

temáticos abordados ao longo do ano;  

- Compreender e relacionar os conteúdos;  

- Revelar espírito crítico;  

- Exprimir-se corretamente em língua 

espanhola, fazendo uso das estruturas 

morfossintáticas constantes do Programa e o 

vocabulário adequado.  

 

CONTEÚDOS TEMÁTICOS E 

MORFOSSINTÁTICOS 

Todos os conteúdos referidos no Programa 

da disciplina. 

 

AVALIAÇÃO 

- Total de 100 pontos com peso idêntico à 

prova escrita (50%).  

 

 

 

FATORES DE DESVALORIZAÇÃO 

- Os erros ou o vazio de conteúdo, mesmo 

que a forma esteja correta.  

- As incorreções de língua, mesmo quando o 

conteúdo esteja integralmente correto.  

- A ausência de capacidade de 

relacionamento dos conteúdos.  

 

Critérios gerais de classificação 

 

A classificação da prova oral está cotada para cem pontos, distribuídos por competências da 

oralidade relacionadas com as seguintes dimensões: compreensão oral, expressão oral, leitura, 

interpretação e aplicação gramatical 

 

Material 

Não é necessário material. 

 

Duração 

A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos.  


