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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

ESPANHOL (ORAL) 2022 
 

Prova 15 

Prova Oral 

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

3.º Ciclo do Ensino Básico 

 

 
O presente documento divulga a informação relativa da prova de equivalência à frequência do 3º ciclo do 
ensino básico da disciplina de Espanhol, a realizar em 2022, nomeadamente: 

 

⚫ Objeto de avaliação; 

⚫ Caracterização da prova; 

⚫ Material; 

⚫ Duração; 

⚫ Critérios de gerais de classificação. 
 

1. Objeto de Avaliação 
 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens 

Essenciais de Espanhol e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de 

duração limitada. 

 
 

2. Caracterização da prova 
 

Quadro I - Características e Estrutura da Prova 

 A prova de equivalência à frequência de Espanhol é constituída por uma componente escrita e 
uma componente oral.

 
Componente Oral (50%) 

 São objeto de avaliação dos domínios da compreensão do oral e da expressão oral.

 

Consiste na realização de atividades de interação oral (professor interlocutor/aluno) e de produção 

individual do aluno, cujos temas se inserem nas áreas do conteúdo sociocultural enunciados no 

Programa. 

 

O instrumento de avaliação apresentará a estrutura seguinte: 

 
Interação com o professor interlocutor - aluno (1º momento). 

Produção individual do aluno (2º momento). 



Prova 15 2/2 

 

 

 

Quadro II - Valorização dos domínios/conteúdos na prova 

Domínios Conteúdos Cotação (%) 
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Conteúdos Temáticos :  

1. Solidariedade 
 

2. Alimentação saudável  

3. Meio Ambiente  

4. Os jovens em Espanha e em Portugal. 

 
Este grupo pretende verificar se o aluno: 

 
- Âmbito linguístico- 25 

pontos 

 Desenvolve adequadamente um tema proposto. 

  Responde com segurança, espontaneidade e sem a 

ajuda do entrevistador às questões colocadas. 

 Expressa de modo claro e detalhado, diferenciando as 

questões principais das secundárias. 

 É capaz de desenvolver ideias sem ajuda do 

entrevistador. 

 Utiliza estratégias para verificar e conseguir a sua 

própria compreensão. 

 Utiliza adequadamente os conhecimentos lexicais, 

gramaticais e discursivos dos conteúdos do programa. 

 È capaz de autocorrigir-se. 

 Exprimi-se com uma pronúncia clara e natural. 

- Correção linguística- 15 

pontos 

 

- Fluência- 10 pontos 

 
- Desenvolvimento 

temático e coerência- 25 

pontos 

 

- Interação- 25 pontos. 

 
 
 

3. Material 
 

Nesta componente não é autorizado o uso de qualquer material, para além daquele eventualmente 
fornecido pelo examinador e/ou o manual adotado, do qual o examinando deve ser portador. 

 
4. Duração 

 

A prova tem a duração máxima de 15 minutos. 
 

5. Critérios Gerais de Classificação 
 

Atribuída de acordo com os níveis e respetivas pontuações apresentadas na grelha criada para o efeito. O 
professor que age como interlocutor faz uma avaliação holística da prestação dos alunos no final da sua 
prova; o classificador faz uma avaliação analítica. 


