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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE AVEIRAS 
 

INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 3ºCICLO -1.ª e 2.ª FASES 
 
Espanhol                                            Maio 2019 
 
Prova 15 | 2019 (Despacho Normativo n.º 3-A/2019, de 26 de fevereiro) 

 
 
3º Ciclo do Ensino Básico 
 
 
1. Objeto de avaliação  
 

A Prova de Equivalência à Frequência tem por referência o Programa de Espanhol – 3º 

Ciclo – LE II e o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas - QECR (2001).  

Na prova escrita, são objeto de avaliação a compreensão do oral, o uso da língua, a 

leitura e a escrita, enquadrados nas competências linguística (nas vertentes lexical, 

gramatical, semântica e ortográfica), pragmática (nas vertentes discursiva, funcional e 

estratégica) e sociolinguística. A demonstração destas competências envolve a 

mobilização dos conteúdos programáticos, nomeadamente, Língua Espanhola, 

Compreensão, Produção e Interpretação de Textos e Sociocultural, e os respetivos 

processos de operacionalização, prescritos pelo Programa.  

A distribuição da cotação pelos grupos na prova escrita apresenta-se no Quadro 1.  

Quadro 1 — Valorização dos conteúdos – prova escrita 

Ano de 
escolaridade 

Domínios 
Valorização 

(Percentagem) 

 

Grupo I- Leitura 60 

Grupo II - Uso da língua: 

• Preposições 

• Verbos regulares e irregulares 

• Tempos verbais: “Presente”; “Pretérito 

Indefinido”; “Pretérito Perfecto”; “Pretérito 

Imperfecto”; “Futuro Imperfecto” 

• Modo verbal: Indicativo  

• Pronomes de complemento direto e indireto 

• Graus dos adjetivos 

20 

Grupo III- Produção / Interação escrita 20 
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Em cada grupo, além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de 

outros domínios. 

A distribuição da cotação pelos grupos na prova oral apresenta-se no Quadro 2. 

Quadro 2 — Valorização dos conteúdos - prova oral 

Ano de 

escolaridade 

Competências 
Cotação 

(Percentagem) 

7º, 8º e 9ºano 
Compreensão e Produção oral 50 

Interação oral 50 

 

2. Caracterização da prova  
 

1.1 - PROVA ESCRITA 

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

(modelo oficial). 

A prova é cotada para 100 porcento e é constituída por quatro grupos. 

Em cada grupo, além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de 

outros domínios. 

O Grupo I permite avaliar o desempenho do aluno na compreensão do oral, tendo como 

suporte um texto áudio. 

O Grupo II permite avaliar o desempenho do aluno no seu conhecimento do uso da língua 

e na leitura, implicando o recurso a diferentes estratégias de leitura global, seletiva e 

analítica. Os itens referentes à leitura podem ter um ou mais textos como suporte. 

O Grupo III permite avaliar o desempenho do aluno no domínio da língua espanhola nas 

vertentes gramatical, semântica e ortográfica. 

O Grupo IV permite avaliar o desempenho do aluno em atividades de interação e 

produção escritas. Este item apresenta orientações no que respeita à tipologia textual, 

ao tema e à extensão (de 80 a 100 palavras). 

A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, associação simples, associação 

múltipla, ordenação e completamento) e itens de construção (resposta curta, restrita e 

extensa). 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item da prova escrita 

apresentam-se no Quadro 3. 
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Quadro 3 — Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens 
Número de 

itens 

Cotação por 
item 

(Percentagem) 

Grupo I 
 

Documento A: 

Itens de construção: 

• Resposta curta 

• Resposta restrita 

 

 

 

1 

1 

 
 

15 

10 

6 

6 

Documento B 

Itens de seleção 

• Escolha múltipla 

 

 

1 

 

 

 

10 

 

Itens de construção 

• Resposta curta 

 

1 

 

6 

• Resposta restrita 1 7 

Grupo II 

Itens de construção: 

• Resposta curta 

• Completamento 

3 
 
2 

12 
 
8 

Grupo III 

Itens de construção: 

• Resposta extensa 
1 20 

 

1.2 - PROVA ORAL 

A prova oral consiste na realização de atividades de compreensão, produção e interação 

oral, cujos temas se inserem nas áreas do conteúdo Sociocultural enunciadas no 

Programa. Os alunos farão a prova oral a pares sendo avaliados por um júri de três 

professores (um interlocutor e dois avaliadores). 

Na primeira parte da prova, serão avaliadas as componentes de compreensão e produção 

orais e, na segunda parte da prova, os alunos terão de interagir um com o outro com 

base em materiais que lhes são disponibilizados a fim de ser avaliada a interação oral. 

A prova é cotada para 100%. 
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3. Critérios de classificação  
 

1.3 - PROVA ESCRITA 

Os critérios de classificação têm por base os descritores do Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas relativos às diferentes competências de uso da língua – ler e 

escrever – e à competência sociocultural. 

 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 porcento. 

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a 

resposta que surgir em primeiro lugar. 

Qualquer resposta escrita a lápis é cotada com zero porcento. 

 

ITENS DE SELEÇÃO 

Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que 

apresentem de forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são 

classificadas com zero porcento. 

Nos itens de verdadeiro/falso, a cotação do item só é atribuída às respostas que 

apresentem de forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são 

classificadas com zero porcento. 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

Nos itens de completamento e nos de resposta curta, são atribuídas pontuações às 

respostas total ou 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. 

A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por 

níveis de desempenho resulta da pontuação do nível de desempenho em que forem 
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enquadradas e da aplicação dos critérios de desvalorização definidos para situações 

específicas. 

No item de resposta extensa (Grupo III), caso a resposta não cumpra de forma 

inequívoca a instrução no que respeita ao tema e ao tipo de texto, será classificada com 

zero porcento em todos os parâmetros. 

 

Neste item, são desvalorizadas as respostas que não respeitem as indicações 

apresentadas relativamente à tipologia textual, ao tema ou à extensão. São classificadas 

com zero porcento as respostas em que se verifique o afastamento integral do tema e da 

tipologia ou cuja extensão seja inferior a 27 palavras. 

 

1.4 - PROVA ORAL 

São consideradas quatro categorias para a classificação do desempenho do aluno: 

gramática e vocabulário, pronúncia, comunicação interativa e a avaliação global do 

desempenho do aluno. A cotação será feita de 0 a 100% respeitando intervalos de 10 em 

10% consoante os níveis de proficiência alcançados pelos alunos. 

 

4. Material  
 

O aluno pode utilizar durante a realização da prova o seguinte material: 

• Material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Não é permitida a consulta de dicionários. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

5. Duração  

 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos.  

A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos. 

 

Aveiras de Cima, ____ de maio de 2019 

 

 

 

  Professor                                          Coordenador de Departamento                                   Diretor 

________________________             _________________________                     ___________________________                                     

________________________                ( Maria de Fátima Almeida)                                   (António Jorge Pedro)  

________________________                                                  

                                                                                                    

 

 

                                                                                                                   


