Agrupamento de Escolas N.º 2 de Elvas
Escola Básica N.º 1 de Elvas
INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 2021
3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO
LÍNGUA ESTRANGEIRA II - ESPANHOL (15)
PROVA ORAL

1. Objeto de Avaliação
A prova avalia o conjunto de aprendizagens e de competências desenvolvidas no 3.º ciclo do Ensino
Básico, enquadradas em domínios do Programa da disciplina, passíveis de avaliação em prova oral de duração
limitada. A prova avalia a aprendizagem no domínio da oralidade e tem, como referência, os documentos
“Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória”, “Aprendizagens Essenciais” e as orientações presentes
no “Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR”.

2. Características e Estrutura da prova
A prova apresenta três momentos. Poderão ser abordados os seguintes temas:
 Los Tiempos Libres/ Ocio;
 Las Vacaciones;
 Las Profesiones.
A prova divide-se em três momentos:
 1.º Momento: interação examinador – examinando;
 2.º Momento: produção individual do examinando;
 3.º Momento: interação examinando – examinador.
A prova é cotada de 100 pontos, distribuídos da seguinte forma:
 Âmbito – 25 pontos;
 Correção – 15 pontos;
 Fluência – 10 pontos;
 Desenvolvimento temático e Coerência – 25 pontos;
 Interação - 25 pontos

3. 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 número inteiro, previsto na grelha de
classificação.
 Interpretação adequada das questões;
 Capacidade de análise e de síntese;
 Riqueza de informação (objetiva e oportuna);
 Organização da resposta;
 Clareza da expressão escrita.
O resultado da componente oral faz média aritmética simples, arredondada às unidades, com o resultado
da componente escrita da prova de equivalência à frequência de Espanhol – 15.
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4. Material
Não é necessário qualquer material.
Não é permitido o uso de dicionário.

5. Duração
A prova tem a duração máxima de 15 minutos.
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