INFORMAÇÃO – PROVA EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

Prova Oral de Inglês
PROVA 21 | 2018
3.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho e DN nº4-A/2018 de 14 de fevereiro)
O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3.º Ciclo
da disciplina de Inglês, a realizar em 2018, nomeadamente:
•
•
•
•
•

Objeto de avaliação
Caracterização da prova
Critérios gerais de classificação
Material
Duração

Objeto de avaliação
A prova oral de equivalência à frequência de Inglês tem por referência o Programa de Inglês, o
Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas aplicando-se supletivamente as Metas
Curriculares da disciplina e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral
de duração limitada, nos domínios da leitura, compreensão oral, da interação /produção oral e
gramática.

Caracterização da prova
O aluno realiza a prova oralmente.
A prova oral reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da
disciplina.
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos e gravuras.
A prova oral apresenta quatro domínios:

Domínios

Conteúdos

Cotação

• Leitura clara, fluente e expressiva de um
pequeno texto;
Leitura
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• Compreensão do significado do texto.

30

1/2

Compreensão Oral

Interação/Produção oral

Gramática

• Saber escutar para reter informação
essencial;
• Compreender discursos orais articulados de
forma clara e pausada.

• Expressar-se com vocabulário simples sobre
assuntos familiares;
• Exprimir-se e interagir com um interlocutor em
situações variadas
• Mobilizar os conhecimentos adquiridos para o
desempenho pessoal na produção e receção de
enunciados orais.
• Demonstrar
controlo
das
estruturas
elementares do funcionamento da língua;
.
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Critérios gerais de classificação
A classificação da prova oral é de 100 pontos.
Os enunciados produzidos devem evidenciar: domínio dos mecanismos de leitura com pronúncia e
clareza; compreensão dos enunciados; capacidade de exprimir-se com fluência, clareza, síntese e
coerência das respostas; reportório vocabular adequado e uso correto das estruturas gramaticais e
lexicais.

Material
O aluno não pode utilizar qualquer tipo de material durante a prova.

Duração
A prova oral não deve ultrapassar a duração máxima de 15 minutos.
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