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

                                                  2020 
 

 Código 15 

3.º Ciclo do Ensino Básico  
 

 
  Modalidade: Prova oral 

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 oral, da 

produção do oral. 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: 

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; 
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• 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 

Esta prova permite avaliar a proficiência dos examinandos em língua espanhola nos 

domínios de compreensão da leitura, compreensão do oral, produção e interação oral. 

A prova oral realiza-se em pares, mas, excecionalmente, pode ser realizada 

individualmente, salvaguardando-se as devidas adaptações. 

Apresentam-se de seguida as características e estrutura específicas da prova oral: 

MOMENTO DURAÇÃO PROCEDIMENTOS 

1º 

Interação 

Examinador-Examinando 

+/- 3 minutos 
Os alunos deverão responder, de seguida ou 

alternadamente, a algumas perguntas de ordem 

geral interpostas pelo examinador.  

2º 
Produção Individual dos 

Examinandos 

+/- 6 minutos 

Cada examinando receberá uma folha com 

documentos (fotos, mapas, gráficos, desenho, 

etc.) e após uns minutos de preparação terá cerca 

de 2 minutos para se exprimir sobre o que lhe foi 

distribuído.  

3º 
Interação em Pares 

(Examinandos) e em Grupo 
(Examinador-
Examinandos) 

+/- 6 minutos 

Os examinandos deverão manter um diálogo sobre 

uma situação, que lhes é apresentada pelo 

examinador. 
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Material 

 

O material necessário será fornecido pelos examinadores (imagens e textos breves). 

 

Duração 

A prova oral tem a duração de 15 minutos. 

 

Critérios gerais de classificação 

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

de Referência para as Línguas.  

As categorias que são objeto de avaliação são as seguintes: 

- Âmbito (25%); 

- Correção (15%); 

- Fluência (10%); 

- Desenvolvimento Temático e Coerência (25%); 

- Interação (25%). 

 

A pontuação é distribuída por três níveis de desempenho a que correspondem cotações 
fixas:  

N3 – nível superior  

N2 - nível intermédio  

    N1 – nível inferior  

 


