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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE AVEIRAS 
 

INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 3ºCICLO -1.ª e 2.ª FASES 
 
Espanhol                                            junho/julho 2019 
 
Prova 15 | 2019 (Despacho Normativo nº 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).  

1.1 - 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%. 

2. Critérios de classificação  

1.2 - 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. 

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

Ano de escolaridade Competências Cotação(percentagem) 

7º, 8º e 9º ano Compreensão e Produção Oral 50 

Interação oral 50 
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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. 

 
 

5. Duração  

 

A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos 

 

 

Aveiras de Cima, ____ de maio de 2019 

 

 

 

 

  Professor                                          Coordenador de Departamento                                   Diretor 

________________________             _________________________                     ___________________________      

(Cecília Oliveira)                              ( Maria de Fátima Almeida)                                 (António Jorge Pedro)                                                   

                                                                                                    

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                                

                                                                          

 


