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1. Objeto de Avaliação 
 
A prova de Equivalência à Frequência tem como referência o Programa de Espanhol do 3.º CEB e 
o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR)-2001. 
 
Esta prova consta de duas componentes obrigatórias: prova escrita e prova oral. 
 
Ambas as provas são cotadas para 100 pontos. 
 
A classificação final da prova corresponde à média aritmética simples, arredondada às unidades, 
das classificações das duas componentes (escrita e oral). 
 
 
 
PROVA ESCRITA 
 
Avalia a competência comunicativa nas vertentes da compreensão (da leitura) e da expressão 
(escrita), mobilizando as competências linguística, sociolinguística e pragmática, bem como o 
conhecimento dos conteúdos específicos de Língua Espanhola previstos no programa do 3.º CEB. 
 
O desempenho dos alunos envolve a mobilização dos seguintes conteúdos programáticos: Língua 
Espanhola, Produção e Interpretação de Textos e Sociocultural, bem como os respetivos 
processos de operacionalização prescritos no programa. 
 
PROVA ORAL 
 
Avalia a competência comunicativa nas vertentes da compreensão (oral) e da interação (oral), 
envolvendo os mesmos conteúdos programáticos referidos para a Prova Escrita, mas no domínio 
da oralidade. 
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2. Caraterização da prova 
 
PROVA ESCRITA 
 
Grupo I – Compreensão/Interpretação de texto 
 
O primeiro grupo é constituído por um texto de extensão média e por itens que avaliam a 
compreensão da escrita. 
Os alunos têm de compreender o texto, selecionar e transferir informação do mesmo, 
produzindo ou selecionando respostas adequadas a questões apresentadas. 
 
Cotação do Grupo I: 40 pontos 
 
As questões podem incluir: 
 
a) Itens de seleção: 
- Escolha Múltipla; 
- Associação/correspondência; 
- Distinção de afirmações verdadeiras e falsas; 
 
b) Itens de construção: 
- Resposta curta; 
- Resposta restrita. 
    
 
 
Grupo II - Gramática e vocabulário 
 
O segundo grupo incide sobre aspetos da estrutura da língua, mobilizando conhecimentos 
linguísticos e tendo como referência o programa do 3.º ciclo. Pretende-se avaliar o 
conhecimento sistematizado dos aspetos da estrutura da língua e a capacidade de reflexão sobre 
o uso dessas estruturas. 
 
Os alunos respondem a um conjunto de itens fechados: 
- Resposta curta; 
- Resposta restrita. 
    
 
Notas: 
Alguns dos itens de associação/correspondência e de resposta curta podem apresentar-se sob a 
forma de tarefas de completamento. 
Alguns dos itens de resposta restrita e de resposta curta podem apresentar-se sob a forma de 
tarefas de transformação. 
 
Cotação do Grupo II: 30 pontos 
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Grupo III – Produção de texto 
 
O grupo III avalia a escrita, através de uma questão de resposta extensa (entre 60 a 80 palavras) 
sobre um tema inserido na área de conteúdo sociocultural enunciado no programa: produção de 
um texto sobre um tema de acordo com a tipologia indicada. 
 
Cotação do Grupo III: 30 pontos 
 
PROVA ORAL 
 
Nesta prova, os alunos têm de mobilizar conhecimentos e competências que lhes permitam 
compreender / interpretar diferentes tipos de texto, cujos temas se inserem na área 
sociocultural do programa, e comunicar adotando estruturas da língua adequadas ao contexto, 
selecionando o vocabulário mais adequado ao tema, utilizando vocabulário variado, interagindo 
com eficácia em Língua Espanhola e produzindo um discurso fluido. 
 
Esta prova consiste na realização de duas atividades: 
 
Atividade 1: Avalia a compreensão / interpretação de um texto em suporte áudio com itens de 
seleção. 
 
Atividade 2: Avalia a capacidade de comunicar oralmente em Espanhol em interação com o 
professor / examinador. Esta prova poderá ter como suporte uma imagem e/ou um texto curto. 
 
 
Cotação da Prova: 
 
Compreensão Oral (atividade 1) - 50 pontos 
Expressão/Interação Oral (atividade 2) - 50 pontos 
 
 
 
 
 
3. Critérios gerais de classificação 
 
PROVA ESCRITA 
 
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 
específicos de classificação apresentados para cada item. 
 
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 
pontos. 
 
ITENS DE SELEÇÃO 
 
Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas. 
Podem ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios 
específicos. 
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ITENS DE CONSTRUÇÃO 
 
Nos itens de completamento e nos de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às 
respostas totalmente corretas. Podem ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente 
corretas, de acordo com os critérios específicos. 
 
Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se 
organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada 
pontuação. 
 
Nos itens de resposta restrita, as respostas são classificadas tendo em conta, para além do 
conteúdo, a organização e a correção da expressão escrita nos planos ortográfico, de pontuação, 
lexical, morfológico e sintático. 
 
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a resposta 
seja classificada com zero pontos. 
 
Em relação ao item de resposta extensa que constitui o Grupo III, a cotação é distribuída pelos 
parâmetros Tema e Tipologia, Coerência e Pertinência da Informação, Estrutura e Coesão, 
Morfologia e Sintaxe, Repertório Vocabular, Ortografia. Neste item são desvalorizadas as 
respostas que não respeitem as indicações apresentadas relativamente à tipologia textual, ao 
tema ou à extensão. 
 
 
PROVA ORAL 
 
Atividade 1: Compreensão Oral 
 
A cotação de cada item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única 
opção correta. 
 
São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 
- uma opção incorreta; 
- mais do que uma opção. 
 
Não há lugar a classificações intermédias. 
 
 
 
Atividade 2: Expressão/Interação Oral 
 
São consideradas tês categorias para a classificação do desempenho do aluno: Gramática e 
vocabulário, Pronúncia e Interação. 
 
Os critérios de classificação para cada categoria estão organizados por níveis de desempenho, 
podendo haver níveis intercalares. 
 
Nestes critérios, o entendimento que se faz das categorias acima referidas é o seguinte: 
 
- Gramática e vocabulário: refere-se à capacidade de usar as estruturas gramaticais de acordo 
com as regras do sistema linguístico e também de usar o vocabulário adequado. 
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- Pronúncia: refere-se à capacidade de pronunciar as palavras de acordo com as regras do 
sistema linguístico e a entoação adequada. 
- Interação: refere-se à capacidade de comunicar oralmente com outro(s) falante(s), envolvendo 
negociação de significado entre emissor(es) e recetor(es) da mensagem. 

 
 

4. Material 
 
A prova escrita é realizada na folha de resposta fornecida pela escola (modelo oficial), que 
também fornece folha de rascunho. 
A prova oral é realizada no enunciado. 
O aluno apenas poderá usar caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 
Não é permitido o uso de lápis nem de corretor. 
Na prova escrita é permitida a consulta de dicionário bilingue. 
 
 
5. Duração 
 
Prova Escrita: 90 minutos 
Prova Oral: 15 minutos  
 
 
 
 

Professoras responsáveis: 
          Daniela Moreira  

Ana Almeida 
Elisabete Ramos  

                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 


