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Informação – Prova de Equivalência à Frequência  

 
Disciplina: Espanhol – Prova Oral                                                                                                                                                                                            Maio 2022  

          
Prova Código 15/ 2022 (1ª e 2ª Fase) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3º Ciclo do Ensino Básico (Despacho Normativo n.º 7 – A /2022, de 24 de março) 
 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3º Ciclo da 

disciplina de Espanhol, a realizar em 2022, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caraterísticas e estrutura 

• Critérios gerais de classificação 

• Duração 

• Material autorizado 

 

 OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência   o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e Aprendizagens 
Essenciais de Espanhol. 

 

 CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA  

A prova oral é constituída por uma sequência de tarefas possibilitadoras de apoio linguístico e 
comunicativo que preparam o examinando para uma tarefa final de produção oral. A cotação da prova oral 
é de 100 pontos.   

A estrutura da prova sintetiza-se no quadro seguinte: 

Momentos 2 momentos 

Alunos 1 ou 2 alunos 

Júri 3 professores – um age como interlocutor e classificador, os outros dois como 
classificadores apenas 

Duração 15 minutos 

Classificação Atribuída de acordo com os níveis e respetivas pontuações apresentadas em 
grelha para o efeito. O professor que age como interlocutor faz uma apreciação 
holística da prestação dos alunos no final da sua prova; os professores 
classificadores fazem uma avaliação analítica. 
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Domínios /áreas 
de experiência  

Aspetos Socioculturais – áreas temáticas 

Tipos de 
atividades 

De interação professor interlocutor – aluno 

De produção individual do aluno 

De interação em pares (aluno – aluno) ou professor interlocutor – aluno (no caso 
de ser só um aluno) 

 CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

Para a avaliação da prova oral são utilizadas categorias/critérios de classificação e descritores de nível, 
baseados nos descritores do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas. 

DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 15 (quinze) minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar esse limite de 
tempo. 

 MATERIAL AUTORIZADO 

O examinando poderá levar uma caneta ou lápis e uma folha para, NA presença dos examinadores, anotar, 
se assim o entender, alguns elementos /tópicos para o ajudar no monólogo. 

 

Ponderação: 50% 

 
Nota: A prova oral é de realização obrigatória. 

 

 

 

      
Aprovado em reunião de Conselho 

Pedagógico de ___/____/______ 

O Diretor: 

__________________________ 


