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Ano letivo de 2019-2020 

 
 

Informação-prova 
Prova de Equivalência à Frequência  

Prova Oral 
ESPANHOL        Código da prova: 354            

Ensino Secundário 
 

Duração da prova: 25 minutos  
Tolerância:0 minutos 

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho;  Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril;   Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho;   Despacho normativo n.º 
3-A/2020, de 5 de março;  Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de  13 de abril 

 

BREVE INTRODUÇÃO 

O presente documento visa divulgar as características da prova oral de equivalência à frequência para o Ensino 

Secundário da disciplina de Espanhol Continuação, a realizar no ano letivo 2019/2020. Dão-se a conhecer os 

seguintes aspetos relativos à prova: 

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização e Estrutura da Prova; 

• Material; 

• Duração; 

• Critérios Gerais 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 Continuação (12º ano) em vigor (homologado em 2004) e tem por 

referência o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR – (2001). Considera-se, pois, 

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

CARACTERIZAÇÃO E ESTRUTURA DA PROVA 

Avalia-se o desempenho do examinando em atividades de interação e produção orais, que se desenvolvem 

em três momentos, através de um guião que os examinadores devem seguir. As provas são cotadas para 200 

pontos. A cotação distribui-se equilibradamente pelas competências a avaliar. 

 

MATERIAL A UTILIZAR NA PROVA 

Material fornecido pelo Júri: 

- Imagem / Imagens. 
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DURAÇÃO DA PROVA 

A avaliação da interação e da produção orais tem uma duração máxima de 25 minutos, de acordo com o nível 

de aprendizagem e o número de examinandos a avaliar simultaneamente (par/ímpar).  

 

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 da comunicação oral.  

Nos três momentos avaliar-se-ão as/os seguintes categorias/parâmetros: Âmbito, Correção/Controlo, 

Fluência, Desenvolvimento Temático/Coerência e Coesão e Interação. Estes momentos apresentam critérios 

específicos de classificação organizados por 4 níveis de desempenho. A cada um desses níveis é atribuída uma 

única pontuação. As pontuações correspondentes a esses níveis são fixas, não podendo ser atribuídas 

classificações diferentes das indicadas. Qualquer resposta que não corresponda ao nível mais alto descrito é 

integrada num dos níveis inferiores, de acordo com o desempenho observado.  

 

NOTA – A classificação das provas constituídas por duas componentes é expressa pela média ponderada e 

arredondada às unidades das classificações obtidas nas duas componentes, sendo que a componente escrita 

vale 70% e a componente oral 30%.  

 

 

A equipa de elaboração, 

Ana Duarte, Sofia Cid e Marta Roque 

 

 


