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INFORMAÇÃO- PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
  
 Espanhol (LE II)                                                                                                        

                                                  2020 

 

 Código 15 

3.º Ciclo do Ensino Básico  
 

 
  Modalidade: Prova escrita 

Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência 

do 3.º Ciclo da disciplina de Espanhol, a realizar em 2020, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Material 

• Duração 

• Critérios de classificação 

 

 

Objeto de avaliação 

A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências 

enunciados no Programa de Espanhol para o Nível de Iniciação em vigor e tem por 

referência o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR – (2001) e o 

Currículo Nacional do Ensino Básico (homologado em 2002). Considera-se, pois condição 

para o entendimento desta informação a leitura quer do Programa, quer do QECR. 

Enquadrado pelas orientações presentes no QECR, o Programa preconiza uma 

convergência de metodologias ativas assentes em atividades linguísticas, estratégias e 

tarefas reportadas a usos comunicativos da língua. 

É objeto de avaliação a competência comunicativa na vertente da compreensão escrita 

e da produção escrita. A demonstração desta competência envolve a mobilização dos 

conteúdos socioculturais, enunciados no Programa de Espanhol (7º, 8º e 9º anos) em 

vigor e tem por referência o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas. 

A demonstração das competências avaliadas envolve a mobilização dos conteúdos 

programáticos tendo em conta os aspetos socioculturais no âmbito dos seguintes 

domínios de referência: 
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Conteúdos Temáticos 

 Temas transversais: 

– Educação para a cidadania; aspetos sociais e culturais dos países onde se fala 

espanhol, próximos dos interesses e das motivações dos alunos; 

• Temas do 7º, 8º e 9ºanos:  

– O «eu» e os outros; as relações humanas; a escola; os serviços; o consumo; os 

tempos livres; os cuidados corporais; as viagens e os transportes; os meios de 

comunicação; a publicidade; o cinema; o meio ambiente. 

Conteúdos Linguísticos 

– Tempos verbais do Indicativo: presente, pretérito perfecto, pretérito 

indefinido, pretérito imperfecto, futuro simple, condicional simple e pretérito 

pluscuamperfecto; 

– Tempos verbais do Subjuntivo: presente e pretérito imperfecto; 

– Imperativo afirmativo e negativo; 

– Gerundio; 

– Perífrases verbais; 

– Ser / Estar; 

– Orações coordenadas e subordinadas; 

– Adjetivos: comparativos; 

– Nomes: femininos e plurais regulares e irregulares; 

– Determinantes: artigos, demonstrativos, indefinidos, possessivos, numerais e 

interrogativos; 

– Pronomes pessoais: forma de complemento direto e indireto; 

– Preposições: valores e contraste com o português; 

– Discurso direto e indireto. 

 

Caracterização da prova 

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

através de uma sequência de atividades que recobrem a demonstração de competências 

integradas de leitura e de escrita. Algumas atividades têm como suporte um ou mais 

textos e, eventualmente, uma ou mais imagens e podem envolver a mobilização de 

aprendizagens relativas a mais do que um dos temas do Programa. 

Apresentam-se de seguida as características e estrutura específicas da prova escrita: 
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GRUPO COMPETÊNCIAS TIPOLOGIA DE ITEMS 
COTAÇÃO 
(em pontos) 

I 

Compreensão 

Escrita 

 Linguística 

       lexical, semântica, 

       ortográfica 

 Sociolinguística 

Items de Seleção: 

 Escolha múltipla 

 Associação/correspondência 

 Ordenação 

 

Items de Construção: 

 Resposta curta (ex: 

preenchimento de lacunas; 

perguntas de interpretação 

sobre o texto, etc.) 

 Resposta restrita (ex: 

completar 

diálogos/textos/frases 

inseridas numa situação 

comunicativa predeterminada; 

descrever imagens, etc.) 

30% 

II 

Gramática 

 Linguística 
lexical, gramatical, 
semântica,  ortográfica 

  Pragmática 
  funcional/discursiva 

 Sociolinguística 

30% 

III 

Vocabulário 

 Linguística 
lexical, gramatical, 
semântica,  ortográfica 

 Pragmática 
   funcional/discursiva 

 Sociolinguística 

15% 

IV 

Expressão 

Escrita 

 Linguística 
lexical, gramatical, 
semântica,  
ortográfica 

  

  Pragmática 
     funcional/discursiva 

  

 Sociolinguística 

 

Item de Construção - Resposta 

extensa: 

 Escrever/responder a uma 
carta, uma mensagem de 
correio eletrónico, um fax, 
etc., seguindo determinadas 
instruções sobre o seu 
conteúdo e sobre o seu 
contexto comunicativo 
(emissor, recetor, situação, 
etc.); 

 Narrar factos, acontecimentos 
ou experiências, usando um 
guião. 

 Escrever um texto em prosa, 
relativo a um dos domínios de 
referência, tendo por base as 
indicações fornecidas. 

 

25% 

   100% 

 

Material 

Na realização das provas os alunos podem utilizar o seguinte material: 

 Caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta; 

 As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de 

ensino (modelo oficial); 

 Folha de rascunho (fornecida pelo estabelecimento de ensino); 

 Dicionários bilingues ou unilingues sem conteúdos gramaticais. No entanto, cada 
aluno só poderá utilizar os seus próprios dicionários, não sendo permitida a troca 
dos mesmos; 

 Não é permitido o uso de corretor. 
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Duração 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 
 

Critérios gerais de classificação 

Os critérios de classificação têm por base os descritores enunciados no Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas relativos à competência sociocultural e à 

competência de comunicação escrita constantes do Programa. 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 

critérios específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um 

número inteiro. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas 

com zero pontos. 

Os critérios específicos de classificação estão organizados por níveis de desempenho. As 

pontuações correspondentes a esses níveis são fixas, não podendo ser atribuídas 

classificações diferentes das indicadas. São previstos níveis intercalares de desempenho 

que não se encontram descritos, de modo a que sejam contempladas possíveis variações 

nas respostas dos examinandos. Qualquer resposta que não corresponda ao nível mais 

alto descrito é integrada num dos níveis inferiores, de acordo com o desempenho 

observado. Caso a resposta apresente um nível de desempenho inferior ao mais baixo 

descrito, é classificada com zero pontos. 

Nos itens de seleção, qualquer resposta indicada de forma equívoca, por exemplo, 

fornecendo mais elementos do que o(s) pedido(s), é classificada com zero pontos. No 

caso dos itens constituídos por várias alíneas, a classificação é feita de acordo com o 

nível de desempenho observado na sua totalidade. 

Nos itens de construção, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não 

correspondam ao solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido, 

nomeadamente na tarefa final, onde a competência linguística só é avaliada se o 

examinando tiver tratado o tema proposto e se tiver obtido, pelo menos, a classificação 

mínima na competência pragmática. 


