Informação – Prova de equivalência à frequência

2018

Disciplina - ALEMÃO - Língua Estrangeira II
Código - 09
3.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho)
Tipo de prova – Escrita e Oral

O presente documento divulga informação relativa à prova final do 3.º Ciclo da disciplina de ALEMÃO,
a realizar em 2018, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Material
• Duração
• Critérios gerais de classificação

1. Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa em vigor.

2. Caracterização da prova
A prova é cotada para 100 pontos.

2.1. Prova Escrita
A prova é cotada para 100 pontos e tem um peso de 50% na classificação aritmética final.
A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1.
Quadro 1 – Distribuição da cotação
Grupos

Domínios/Temas

I.

*Demonstrar capacidade de compreensão e interpretação de um
texto escrito: Personalien/Schule/Freizeit
- Preencher um quadro a partir de informação contida no texto.
-Responder de forma correta e completa a questões referentes ao
texto.
-Completar frases, escolhendo a opção correta entre 3 dadas.
*Utilizar estruturas e funções gramaticais de forma correta:
- Completar frases com a forma verbal Präsens.
-Reescrever frases usando a forma verbal Perfekt.
-Lückentext - preencher com as Preposições corretas e Artigos
declinados
-Completar um diálogo, inserindo perguntas lógicas e corretas
-Produzir um texto escrito adequado ao tema dado, com cerca de
60/80 Palavras, usando vocabulário e estruturas gramaticais
corretas.

A.
B.
C.
II.
A.
B.
C.
III.
IV.

Prova (código)

Cotação
(em pontos)

- 12 x 1p = 12p
- 6 x 3p = 18p
-

5 x 1p = 5p

- 5 x 1p = 5p
- 4 x 3p= 12p
- 10 x 1p = 10p
-

18p

-

20p
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A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2.
Quadro 2 – Tipologia de itens
Tipologia de itens

Número de
itens

- Preenchimento de 1 quadro
-Respostas com informação
do texto
Associação/correspondência

Itens de
seleção

-Transformação de frases
- Completamento de frases
- Elaboração de perguntas
- Desenvolvimento de 1 tema
dado

Itens de
construção

3

5

Cotação por item
- Preenchimento = 12p
- Resposta restrita = 18p
Associação/correspondência=
5p
- Resposta restrita = 27p
- Construção de perguntas=
18p
- Resposta extensa = 20p

2.2. Prova Oral
A prova oral é constituída por três momentos.
A informação de suporte às atividades de expressão oral poderá ser apresentada por meios
diferentes, como, por exemplo, imagens, tabelas, textos e gráficos.
A estrutura da prova oral sintetiza-se no Quadro 3.
Quadro 3 – Estrutura da prova
Momentos

Domínios/Temas
Interação oral / Produção oral

3 momentos
Todos os temas estudados ao longo
do 9º ano de escolaridade

Cotação
100 pontos
(é avaliada a prestação
global do candidato durante
a prova)

A prova inclui os tipos de itens discriminados no Quadro 4.
Quadro 4– Tipologia de itens
Tipologia de itens
● Entrevista (interação aluno-professor)
● Produção oral restrita, com base em
suporte fornecido (imagem, citação, tabela
ou gráfico)
● Produção oral extensa (podendo ter por
base suporte fornecido: citação, conjunto
de imagens, tabelas ou gráficos)

Prova (código)
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3. Material
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo
oficial).
Não é permitida a consulta de dicionário.
Não é permitido o uso de corretor.

4. Duração
A prova escrita tem a duração de 90 minutos e a prova oral tem a duração máxima de 15 minutos.

5. Critérios gerais de classificação
5.1. Prova escrita
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 e identificadas são classificadas com zero
pontos.
Itens de seleção
Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas.
Itens de construção
Nos itens de completamento e nos de elaboração de perguntas, a cotação do item só é atribuída às
respostas/perguntas totalmente corretas. Podem ser atribuídas pontuações a respostas/perguntas
parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos.
Nos itens que envolvem a produção de um texto, a classificação das respostas tem em conta a
organização dos conteúdos e a utilização de linguagem correta e adequada.

5.2. Prova Oral
A classificação da prova oral é distribuída pelos parâmetros Âmbito, Correção, Fluência,
Desenvolvimento Temático e Coerência e Interação. O desempenho em cada um destes parâmetros
é classificado por níveis, de acordo com os critérios específicos. A cada nível de desempenho
corresponde uma dada pontuação.
À produção oral do candidato que não se inclua no nível mais baixo de cada um dos parâmetros será
atribuída a classificação de zero pontos.

Prova (código)
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