
 
 

1. INTRODUÇÃO 

A prova de exame do módulo 2 (Vivencias y Convivencias) da disciplina de Espanhol, destina-se aos formandos que 

não obtiveram aproveitamento a este módulo. 

Esta informação visa dar a conhecer, aos diversos intervenientes no processo de exames, a estrutura e características 

da prova, os critérios gerais de classificação, o material a utilizar e a duração da mesma. 

 
2. ESTRUTURA DA PROVA 

Os formandos deverão elaborar um trabalho no qual apresentam diversos levantamentos e listagens de elementos 

representativos do Mundo Hispânico, expressões e vocabulário básico necessário para a comunicação e 

conhecimento da sociedade/cultura e língua espanhola. Como tarefa final, os formandos deverão elaborar um texto 

onde demonstram que articulam/planificam a informação pesquisada/reunida anteriormente no sentido de a 

recuperarem/utilizarem nas diferentes competências (comunicativa, intercultural e estratégica). 

 
3. CONTEÚDOS 

• Levantamento de elementos representativos (países, idiomas, cultura, etc..) da Comunidade Hispânica; 

• Listagem de expressões de identificação pessoal (saudação/apresentação), descrição de caraterísticas 

(físicas e psicológicas) e formas comunicativas básicas (pedir e dar informações); 

• Listagem de vocabulário específico dos seguintes temas: a) Família, b) Tempos Livres e c) Relações Pessoais 

(emoções) – mínimo 15 termos para cada uma das temáticas; 

• Listagem de personalidades hispânicas relevantes nas mais diversas áreas (artes, ciências, política, etc..) – 

mínimo de 15 personalidades no total; 

• Elaboração de um texto ou diálogo que assente na relação entre a escola, os amigos, a família, os tempos 

livres e as relações pessoais (baseadas nas emoções). O texto deverá contemplar uma breve reflexão entre 

a realidade social e/ou escolar portuguesa e o conhecimento que os examinandos detêm da realidade social 

e/ou escolar espanhola – mínimo 100 palavras. 

 
4. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA 

A classificação será atribuída de acordo com as competências Comunicativa (escrita), Intercultural e Estratégica, 

sendo que a avaliação resulta da média aritmética do resultado de cada um dos descritores. 

 
5. MATERIAL AUTORIZADO 

O trabalho deverá ser entregue em suporte digital. 

 
6. DURAÇÃO 

  O trabalho deverá ser enviado para o email: ae1abrantes@gmail.com até às 16H do dia 10 de setembro de 2020. 
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