
 
 

 
 
 

 
Informação – Prova de Equivalência à Frequência 
 
Disciplina: Inglês (Oral)                    Maio 2022 
 
Prova Código 45/ 2022 (1ª e 2ª Fase) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1º Ciclo do Ensino Básico (Despacho Normativo n.º 7-A/2022, de 24 de março de 2022) 
 

O presente documento visa divulgar as características da Prova oral de equivalência à frequência da 

disciplina de Inglês do primeiro ciclo do ensino básico, a realizar em 2022 pelos alunos autopropostos.   

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:   

• Objeto de avaliação   

• Caraterísticas e estrutura 

• Critérios gerais de classificação   

• Duração 

• Material Autorizado 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO  

A prova tem por referência o Programa da disciplina de Inglês em vigor. 

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.  

Nesta prova, são objeto de avaliação competências nos domínios das Competências Comunicativas 

em Língua.  

Especificamente, para cada domínio, a prova requer a mobilização de capacidades implicadas nas 

competências linguística, pragmática e sociolinguística, nomeadamente as que a seguir se discriminam: 

 

COMPETÊNCIAS COMUNICATIVAS EM LÍNGUA 

• Utilizar, em situações do quotidiano, um repertório linguístico corrente; 

• Produzir expressões quotidianas breves, de modo a satisfazer necessidades simples de tipo 

concreto: pormenores pessoais, rotinas diárias, acontecimentos passados, desejos e necessidades, 

pedidos de informação; 

• Usar padrões frásicos correntes e comunicar com expressões frequentes, sobre si e sobre outras 

pessoas, sobre aquilo que fazem, sobre lugares e bens; 

• Articular respostas em que se manifeste uma expressão oral correta e estruturada. 

 

 

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 
 

Intervêm na realização da prova oral três professores, que constituem o júri da prova, e um aluno. Os 

docentes intervenientes desempenham os papéis que se seguem:  

 



 
 

 
 
 

• Um professor interlocutor, que conduz a prova oral, ou seja, um professor que interage com os 

alunos e lhes fornece as instruções para a realização das atividades; 

    

• Dois professores classificadores, que observam a prestação dos alunos e a classificam;    

 

A prova oral desenvolve-se em dois momentos, que correspondem à realização de duas atividades de 

interação oral, cujos temas se inserem nos conteúdos enunciados no programa da disciplina.  

          Quadro 1 – Valorização relativa dos domínios 

Domínios Conteúdos Cotação  

(em pontos) 

A. Compreensão do oral: 
 Audição de registo áudio 
de excertos/ texto. 
Questões sobre os 
mesmos. 
 

 
 
 Personal Identification; 
 
 Free Time Activities/ 
Sports and Holidays; 
 

       Present events 

 

 

 

50 pontos 

 
B. Produção oral: 
Produção de opinião 
pessoal a partir de 
suportes vários. 
 

 

 

50 pontos 

 
 
CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 
 

A classificação final da prova resulta da soma das pontuações atribuídas aos critérios que constam na 

grelha de caracterização da prova, avaliados nas duas atividades a realizar.  

O júri, em conferência, atribui a classificação final à prova oral que é expressa na escala percentual de 0 a 

100.      

 

 

 

    Nível de  

Consecução 

Regras de funcionamento Vocabulário Prosódica 

Desempenha a tarefa 

com muita facilidade. 

30 a 35 % 

▪ Erros estruturais 

raros ou inexistentes. 

▪ Enunciados claros 

e coerentes. 

25 a 30 % 

▪ Vocabulário 

específico rico e 

adequado ao 

contexto. 

30 a 35 % 

▪ Ideias claras e bem 

organizadas. 

▪ Discurso sem 

hesitações. 



 
 

 
 
 

Desempenha a tarefa 

com relativa 

facilidade. 

 

15 a 25 % 

▪ Alguns erros de 

estrutura que dificultam 

a compreensão dos 

enunciados. 

15 a 20 % 

▪ Vocabulário 

específico adequado 

mas repetitivo. 

 

15 a 25 % 

▪ Ideias claras e 

minimamente 

organizadas. 

▪ Discurso com 

algumas hesitações. 

Desempenha a tarefa 

com muita dificuldade 

ou não comunica em 

Língua Inglesa. 

0 a 10 % 

▪ Muitos erros de 

estrutura impeditivos da 

comunicação. 

 

 

 

0 a 10 % 

▪ Vocabulário 

insuficiente para 

uma comunicação 

efetiva. 

▪ Vocabulário 

específico 

inexistente. 

 

0 a 10 % 

▪ Ideias confusas ou 

desorganizadas. 

▪ Incapaz de 

comunicar. 

  

DURAÇÃO 

A prova oral tem a duração máxima de 15 (quinze) minutos.   

O tempo apresentado para cada atividade é indicado para permitir uma melhor gestão da prestação dos 

alunos. 

MATERIAL AUTORIZADO 

 

O aluno realiza a prova com o enunciado para respostas resultantes da audição do texto e interpretação de 

imagem. 

 

Ponderação: 50% 

 

Nota: A prova oral é de realização obrigatória. 

 

      
Aprovado em reunião de Conselho 

Pedagógico de ___/____/______ 

O Diretor: 

__________________________ 


