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Ano Letivo 
2018/2019 

Informação-Prova Oral de Equivalência à Frequência  
(De acordo com o Capítulo III, Artigo 23º do Despacho Normativo n.º 3-A/2019, de 26 de fevereiro de 2019) 

Curso(s)/Componente de Formação: 

  

 X Científico-Humanístico   Tecnológico 

  

  

 X Geral   Específica   Geral   Científica   Tecnológica 

  

Código de Exame e Disciplina: 374 - Alemão 

Ano(s) de Escolaridade: 10º e 11ºano  

   

 
 

A PROVA É ESTRUTURADA DE MODO A AVALIAR AS COMPETÊNCIAS DOS EXAMINANDOS NOS SEGUINTES 

DOMÍNIOS: 
 

- compreensão oral (Ouvir); 

- expressão oral do aluno (Falar); 

- capacidade de comunicar numa situação presencial, como emissor e recetor (Ouvir/Falar); 

- capacidade de auto-correção (Falar); 

- capacidade de interagir com outros (Ouvir/Falar).  

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO (Unidades Temáticas / Conteúdos Programáticos) TEMÁTICOS: 

 

1. O EU -  Identificação pessoal   

2. A FAMÍLIA - Vida em família 

3. A ESCOLA -  Vida escolar e Correspondência 

4. AMIZADES - Relações interpessoais  

5. O LAZER - Tempos livres e férias 

6. AS PROFISSÕES - Vida profissional 

7. OS MÉDIA – O uso dos média no quotidiano de vida.  
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ESTRUTURA DA PROVA/TIPO DE ITENS: 

NOTA: A prova é feita considerando uma produção individual e uma interação. 

 

A classificação final da prova oral do aluno resulta da soma das pontuações obtidas em cada um dos parâmetros constantes da grelha abaixo. 

 

 

PARTE 1:  ( +/-  3 minutos) 

Conversa com examinadores  

O aluno deverá responder a um conjunto de perguntas de caráter pessoal e/ou sobre a temática proposta. 

 

 

PARTE 2: (+/- 3 minutos) + (+/- 3 minutos) para cada aluno 

Cada aluno falará individualmente acerca de uma das imagens colocadas na mesa. 

    O aluno deverá descrever a imagem e a situação. 
 

 

PARTE 3: (+/- 6 minutos) para ambos os alunos 

Os alunos deverão manter um diálogo sobre a situação que lhes será apresentada juntamente com tópicos de ajuda. 

 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

  São considerados cinco parâmetros para a classificação do desempenho do aluno: âmbito, correção, fluência, desenvolvimento temático e      

coerência e interação. O entendimento que se faz dos parâmetros acima referidos é o que consta da seguinte tabela: 
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DURAÇÃO DA PROVA:  15 a 20  minutos 
 
 
 
 
Data de publicação:  14 de maio  

 

Nível Âmbito  - 25% Correção   - 15% Fluência  -  10% 
Desenvolvimento Temático e 

Coerência  - 25% Interação  -  25% 

 

 

 
N3 

c Para satisfazer as necessidades 

comunicativas elementares, usa: 

- um leque de padrões 

frásicos 

elementares; 

- expressões feitas; 

- vocabulário suficiente. 

-  
c Incompreensões frequentes 

em situações não habituais. 

c Usa com razoável correção: 

- um repertório lexical limitado; 

- estruturas gramaticais simples. 

 

c Pronúncia suficientemente 

clara para ser entendida. 

c Produz 

enunciados: 

- muito curtos; 

- com pausas; 

- com falsas partidas; 

- com 

reformulações 

evidentes. 

c Fornece informação limitada. 

 

c Liga frases simples com 

conectores elementares e mais 

frequentes. 

c Estabelece contactos breves, 

utilizando as expressões 

comuns mais simples. 

 

c Exprime-se e reage a um 

leque limitado de funções 

linguísticas elementares. 

 

c Indica se está, ou não, a seguir 

aquilo que se diz. 

N2      

 

 

 
N1 

 

c Usa um repertório básico 

de palavras e expressões 

simples relacionadas com 

situações e necessidades 

concretas. 

 

c Usa, com um controlo 

muito limitado: 

- estruturas 

gramaticais simples; 

- um repertório memorizado. 

c Pronúncia entendida com 

algum esforço. 

 

c Produz enunciados: 

- muito curtos/ 

isolados/ 

estereotipados; 

- com muitas pausas. 

 

c Fornece informações básicas, 

embora com muitas concessões 

ao sentido da mensagem. 

 

c Liga palavras ou grupos de 

palavras com conectores muito 

simples como und e aber. 

 

c Estabelece contactos 

sociais básicos, utilizando 

as fórmulas de delicadeza 

do quotidiano mais 

simples. 

 

c Reage a um leque muito 

limitado de funções linguísticas 

elementares. 
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