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Matriz 

Espanhol                                                                                                      2020                                               
   

Matriz Prova Extraordinária de Avaliação (Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto) 
 
3.º Ciclo do Ensino Básico - 8º Ano 

 

 

 

1. Introdução 
 

O presente documento visa divulgar informação relativa à matriz da prova extraordinária de 

avaliação do 8º ano do 3º Ciclo do Ensino Básico da disciplina de Espanhol, LEII, a realizar em 2020. 

As informações apresentadas neste documento, relativas à prova escrita têm por base a legislação em 

vigor, o Programa e as Aprendizagens Essenciais da disciplina: 

 

 Objeto de avaliação;  

 Caracterização e estrutura das provas;  

 Critérios gerais de classificação;  

 Material autorizado;  

 Duração.  

 

 
 

2. Objeto de avaliação 

A Prova de Espanhol do 3º ciclo do ensino básico, LE II, tem por referência os documentos curriculares 

em vigor (Programa da disciplina, Aprendizagens Essenciais e as orientações presentes no Quadro 

Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR).  

As Aprendizagens Essenciais da disciplina de língua estrangeira centram-se nas competências 

comunicativa, intercultural e estratégica.  

São objeto de avaliação a compreensão escrita, léxico e gramática e a produção escrita. 

 

Na vertente da Compreensão Escrita, o aluno deve demonstrar que Compreender e interpretar um texto, 

cujo tema se insere nas áreas do conteúdo sociocultural enunciadas no Programa. 

 

Na vertente do uso do Léxico e Gramática, o aluno deve utilizar as estruturas linguísticas lexicais, 

gramaticais e sintáticas de alguns dos conteúdos temáticos e lexicais do Programa propostos nesta 

matriz. 

 

Na vertente da Produção Escrita, o aluno deve demonstrar a capacidade de escrever textos (com cerca 

de 90 palavras) que narrem acontecimentos ou que exponham opiniões sobre assuntos que lhe são 

familiares e habituais, respeitando as convenções textuais e utilizando os recursos linguísticos 

adequados. 
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3.  Estrutura, conteúdos e cotações 

 
A prova consiste numa prova escrita com a duração de 90 minutos, cuja estrutura, conteúdos e 

cotações se apresentam no quadro 1.  

 

 

Quadro 1 

OBJETIVOS 
/DOMÍNIOS 

CONTEÚDOS ESTRUTURA Cotação 

 
COMPREENSÃO ESCRITA 
 

Compreender e interpretar um 
texto, cujo tema se insere nas 
áreas do conteúdo 
sociocultural enunciadas no 
Programa. 
 
LÉXICO e GRAMÁTICA 
 

Utilizar as estruturas 
linguísticas lexicais, 
gramaticais e sintáticas de 
alguns dos conteúdos 
temáticos e lexicais do 
Programa propostos nesta 
matriz. 
 
PRODUÇÃO/INTERAÇÃO 
ESCRITA 
 

Produzir textos (com cerca de 

90 palavras) que narrem 

acontecimentos ou que 

exponham opiniões sobre 

assuntos que lhe são 

familiares e habituais, 

respeitando as convenções 

textuais e utilizando os 

recursos linguísticos 

adequados. 

TEMÁTICOS E 
LEXICAIS 
 
 
 

- Fiestas; 
 
- Vacaciones; 
 
- Ciudades  
 
- Viajes; 
 
- Turismo;  
 
-Transportes; 
 
- Alojamiento; 
 
- Aspectos de 
la Cultura 
Hispánica. 

GRAMATICAIS 
E SINTÁTICOS 
 

-Pretérito 
Indefinido; 
 
- Pretérito 
Imperfecto; 
 
- Pretérito 
Perfecto; 
 
- Contraste entre 
los pretéritos; 
 
-Adjetivos 
apocopados; 
 
-Las perífrasis 
“estar” y “llevar” 
con gerundio; 
 
- Adjetivos y 
pronombres 
posesivos. 
 

COMPREENSÃO ESCRITA 
 
-Exercícios de verdadeiro / 

falso 

-Completamento de frases 

lacunares com ideias chaves 

do texto; 

-Resposta curta / longa; 

- Selecão de sinónimos ou 

antónimos. 

 

30 a 40 
pontos 

 
LÉXICO e GRAMÁTICA 

 
-Completamento de frases 

lacunares com tempos 

verbais corretos; 

-Reescrita de frases; 

-Preenchimento de frases 

com o item gramatical 

correto. 

  
35 a 45 
pontos 

 
PRODUÇÂO/INTERAÇÃO 
ESCRITA 
 

Item de construção  
Resposta extensa 

 
 

20 a 25 
pontos 

 

 

Esta prova é cotada de zero a cem pontos A pontuação final será convertida posteriormente para a 

escala de níveis de 1 (um) a 5 (cinco). 
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4. Critérios gerais de classificação  

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 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. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 

pontos. 

Todos os itens apresentam critérios específicos de classificação organizados por níveis de 

desempenho. A cada um desses níveis é atribuída uma única pontuação. Para a tarefa final da prova 

escrita são considerados sempre cinco níveis (N5, N4, N3, N2 e N1) em cada parâmetro – competência 

pragmática e competência linguística. Qualquer resposta que não corresponda ao nível mais alto 

descrito é integrada num dos outros níveis apresentados, de acordo com o desempenho observado. 

Estão previstos níveis de desempenho intercalares não descritos. Nestes casos, sempre que uma 

resposta revele um desempenho que não se integre em nenhum de dois níveis consecutivos descritos, 

deve ser-lhe atribuída a pontuação correspondente ao nível intercalar que os separa. É classificada 

com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho. 

Nos itens de seleção, qualquer resposta indicada de forma equívoca, por exemplo, fornecendo mais 

elementos do que o(s) pedido(s), é classificada com zero pontos. No caso dos itens constituídos por 

várias alíneas, a classificação é feita de acordo com o nível de desempenho observado na sua 

totalidade. 

Nos itens de construção, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam 

ao solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido, nomeadamente na tarefa final da 

prova escrita, onde a competência linguística só é avaliada se o examinando tiver tratado o tema 

proposto e se tiver obtido, pelo menos, a classificação mínima na competência pragmática. 

 

5. Duração 

 
  A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

 

 

6. Material 

 
O registo escrito das respostas é feito no enunciado da prova. 

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul 

ou preta. 

Os alunos podem usar folha de rascunho. 

É permitido o uso de dicionário monolingue e bilingue. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 
 
 
 
 
 


