Informação - Prova de Equivalência à Frequência
Inglês - Prova Oral
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Prova 45 -------------------------------------------------------------------------------------------------15 minutos
1.º Ciclo do Ensino Básico

(Despacho normativo n.º 7-A/2022)

Introdução
A Prova de Equivalência à Frequência do 1º Ciclo do ensino básico da disciplina de Inglês,
Língua Estrangeira I (4º Ano), tem por referência os documentos curriculares em vigor para o
4º ano

- O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens

Essenciais.

A Prova é constituída por duas componentes: a prova escrita e a prova oral, sendo obrigatório
realizar ambas.

A prova tem a duração total de 75 minutos, distribuídos da seguinte forma:


Componente oral - 15 minutos;



Componente escrita - 60 minutos.

A classificação das componentes da prova é expressa em escala percentual de 0 a 100. A
classificação final será convertida para uma escala de notação qualitativa: Muito Bom (90% a
100%); Bom (70% a 89%); Suficiente (50% a 69%); Insuficiente (0% a 49%).
Prova Oral

O presente documento visa divulgar informação relativa à Prova Oral de Equivalência à
Frequência do 1.º Ciclo do ensino básico da disciplina de Inglês, Língua Estrangeira I (4º ano),
a realizar em 2022.

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação e do
Programa da disciplina.

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova oral: o objeto de
avaliação; caracterização da prova, os critérios gerais de classificação; o material e a duração
da prova.
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1. Objeto de Avaliação

As

aprendizagens

essenciais

nas

disciplinas

de

línguas

estrangeiras

centram-se

essencialmente na competência comunicativa. Na Prova Oral de Equivalência à Frequência na
disciplina de Inglês, é objeto de avaliação a competência comunicativa nas vertentes da
compreensão, interação e produção orais, permitindo desta forma avaliar a aprendizagem
passível de avaliação numa prova oral de duração limitada.
2.

Caracterização da Prova

A prova oral apresenta três grupos de atividades, nas quais se avaliam a compreensão, e a
capacidade de produção e interação orais do examinando:

Grupo I - Interação examinado - examinando;
Grupo II - Produção individual do examinando.
Grupo III - Interação em pares quando possível.

3.

Critérios Gerais de Classificação

De acordo com a atividade apresentada em cada grupo, a prova oral decorre em três
momentos distintos:


No 1º momento, avalia-se o desempenho do aluno na interação oral entre examinador e o
examinando. Serão colocadas ao examinando questões sobre a sua identidade, tais como,
nome, idade, país de origem, nacionalidade, data de aniversário entre outras questões;



No 2º momento avaliam-se os conhecimentos do aluno no domínio da produção oral. O
examinando analisa e descreve uma imagem.



No 3º momento, avalia-se o desempenho do aluno na interação oral entre examinador e o
examinando sobre assuntos do quotidiano, incluindo gostos e preferências.

São consideradas cinco categorias para a classificação do desempenho do aluno:
compreensão oral, âmbito, correção, fluência e adequação comunicativa. A prova é cotada
para 100 pontos com a seguinte distribuição de pontos:
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Categorias e respetiva valorização
Compreensão
Oral

Refere-se à capacidade de interpretação de enunciados orais
(questões colocadas);

Ambito

20 pontos

Refere-se à capacidade de usar os recursos linguísticos
necessários à comunicação, em termos de variedade e

20 pontos

extensão do conhecimento.
Correção

Refere-se à capacidade de: usar estruturas gramaticais
variadas; pronunciar as palavras de acordo com as regras do

20 pontos

sistema linguístico; usar o vocabulário e entoação adequados.
Fluência

Refere-se à capacidade de formular e/ou prosseguir um
discurso com ritmo adequado ao contexto, sem hesitaçóes,

20 pontos

pausas ou reformulações que exijam demasiado esforço de
compreensão ao(s) interlocutor(es).
Adequação
Comunicativa

Refere-se

ás

capacidades

de

utilizar

conhecimentos/informação sobre o tema apresentado e à

20 pontos

capacidade de sequenciar ideias e de organizar informação.

A classificação final da prova oral corresponde à média aritmética simples, arredondada às

20

20

20

20

Adequação
Comunicativa

Fluência

Correção

Ambito

Cotações para
Prova Oral

Compreensão
Oral

unidades, das classificações dos grupos I, II e III.

20

Pontos
100

GRUPO I
Personal Information Questions
GRUPO II
Picture Description
GRUPO III
Short discussion on a topic
PONTOS
MEDIA FINAL
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4. Material

Dado tratar-se de uma proval oral, os alunos não poderão recorrer a qualquer material para
além do fornecido pelo júri da Prova.Todos os materiais necessários serão fornecidos pelos
professores que realizam a prova oral.

5. Duração

A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos.
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