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1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência o Programa de Espanhol, em vigor no 3.º Ciclo do Ensino Básico, aprovado pelo 

Despacho n.º 124/ME/91, de 31 de julho, publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 188, de 17 de 

agosto de 1996 e as orientações presentes no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR. 

A prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em domínios do 

Programa da disciplina, passíveis de avaliação em prova oral de duração limitada. A prova oral avalia a 

aprendizagem nos domínios da leitura, gramática espanhola e oralidade. 

O examinando deve comunicar oralmente, revelando compreensão daquilo que lhe é transmitido, 

exprimindo-se com clareza, correção e adequação dentro do léxico e das estruturas propostas pelo 

Programa e respeitando as convenções da língua espanhola. 

 

Domínios/ Conteúdos 

 Ouvir/ Falar 

 Falar 

 

- Comunicação em situações do quotidiano que exijam apenas troca de informação simples e direta sobre 

assuntos e atividades correntes. Participação numa conversa curta. 

- Utilização de frases simples e curtas para abordar os conteúdos temáticos constantes do programa. 

 

 Ler/ Falar 

 Ver/Falar 

- Compreensão do essencial de um texto simples, breve e claro relacionado com os aspetos da vida 

quotidiana. 

- Seleção de informação previsível e concreta em textos simples de uso comum. 

- Produção de respostas adequadas à situação de interação 

 
2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 

A prova oral é constituída por duas atividades: 

 

Atividade A – Interação examinador-examinando 

 O examinador entrevista o examinando podendo utilizar um suporte oral, visual e/ou escrito. 

 O examinando deverá proporcionar a informação solicitada, correta, adequada e participar na entrevista 

de forma eficaz e espontânea. 
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Atividade B – Produção Individual do Examinando 

 O examinador propõe ao examinando algumas das tarefas seguintes: descrever/ comentar uma imagem, 

leitura/ comentário de um texto, etc.. 

 Na parte final da entrevista pode ser pedido ao examinando que fale de um tema à sua escolha. 

 

A estrutura da prova sintetiza-se no quadro I. 

 

Quadro I – Valorização dos temas/tópicos na prova ou valorização dos Domínios/Conteúdos da prova 

Temas ou 
Domínios 

Tópicos ou conteúdos 
Cotação 

(em pontos) 

 Ouvir/ Falar 
 

 Falar 

.Comunicação em situações do quotidiano que exijam apenas 

troca de informação simples e direta sobre assuntos e atividades 

correntes.  

. Participação numa conversa curta. 

. Utilização de frases simples e curtas para abordar os conteúdos 

temáticos constantes do programa. 

50 

 Ler/ Falar 
 

 Ver/falar 

. Compreensão do essencial de um texto simples, breve e claro 

relacionado com os aspetos da vida quotidiana. 

. Seleção de informação previsível e concreta em textos simples 

de uso comum. 

. Produção de respostas adequadas à situação de interação.  

50 

 

A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro II 

 

Quadro II – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por atividade 

(em pontos) 

Itens de resposta aberta curta 
 
Itens de construção 

5 5 x 10= 50 

1 50 

 

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 um número inteiro. 

Será avaliado, em cada uma das duas atividades, o domínio/capacidade dos alunos ao nível dos seguintes 

aspetos: 

- Compreensão global 

- Clareza das ideias 

- Conhecimento dos conteúdos da Competência Sociocultural 

- Variedade vocabular 

- Correção linguística 

- Fluência  
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Serão invalidadas e classificadas com zero pontos respostas não correspondentes às perguntas feitas 

(qualquer que seja a qualidade do texto ou discurso produzido). 

A Prova Oral será realizada perante um júri que procederá à sua avaliação. 

 
4. DURAÇÃO 

Até 15 minutos. 

 
5. MATERIAL AUTORIZADO 

O material necessário será fornecido pelo júri. 


