INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

Espanhol A2-15

2021

PROVA ORAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3º CICLO DO ENSINO BÁSICO (despacho normativo n.º10-A/2021)

1. INTRODUÇÃO
O presente documento divulga informação relativa às provas de equivalência à frequência do 3.º ciclo do ensino
básico da disciplina Espanhol, a realizar em 2021, nomeadamente:
•
•
•
•
•

Objeto de avaliação
Caracterização da prova
Critérios de classificação
Duração
Material

Objeto de avaliação
A prova de exame de equivalência à frequência tem por o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória
(PASEO), as Aprendizagens Essenciais relativas a Espanhol-Língua Estrangeira Segunda-nível A2 e, também, e as
orientações presentes no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR.
São avaliadas as aprendizagens nos domínios da leitura, da interpretação, produção e interação orais. Os conteúdos
temáticos e gramaticais passíveis de avaliação são os constantes do programa de Espanhol do 3º ciclo do ensino
básico.
CARACTERIZAÇÃO DA PROVA- A estrutura da prova sintetiza-se no quadro seguinte:

Estrutura

Objetivos

Grupo A
Apresentação e interação
professor/aluno

. Responder a algumas perguntas
relacionadas com conteúdos
temáticos de ciclo.

Grupo B
Leitura e Compreensão
de um texto

. Ler um texto subordinado a um
dos conteúdos temáticos de ciclo;
.Responder adequadamente a
perguntas de interpretação/
compreensão sobre o texto lido.

Compreensão - 20

Grupo C
(Interação e Produção oral)

. Produzir oralmente enunciados
simples relacionados com um dos
conteúdos temáticos de ciclo.

30
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Cotação
(em pontos)
30

Leitura - 20
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CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO

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.
Na leitura serão avaliados os seguintes parâmetros: ritmo, ênfase, entoação, pronúncia e independência.
Na Compreensão /Produção será avaliada a correção frásica e gramatical; a pronúncia, a ênfase e entoação, a
utilização de um vocabulário adequado e variado, a independência e interação.
Qualquer resposta não correspondente à questão, independentemente da qualidade do texto produzido, será
invalidada e classificada com zero pontos.
DURAÇÃO
A prova tem uma duração máxima de 15 minutos.

Material

O material necessário será fornecido pelos examinadores.
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