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Ano Letivo 
2019/2020 

Informação-Prova de equivalência à frequência  

do Ensino Básico  
 (De acordo com o artigo 12º da Portaria nº 102/2016  de 18 de outubro) 

Disciplina: 
Código: 

Inglês 
21 

Ano de Escolaridade: 9º ano  

Duração da Prova: 15 minutos  

 
ORAL 

 
A PROVA É ESTRUTURADA DE MODO A AVALIAR AS COMPETÊNCIAS DOS EXAMINANDOS NOS SEGUINTES 
DOMÍNIOS: 
 
-Compreensão oral 
-Interação oral 
-Produção oral 
 
 
OBJETO DE AVALIAÇÃO (Unidades Temáticas / Conteúdos Programáticos) 
 
TEMÁTICOS: 
 

Technology /Tecnologia OU Work/Profissões 
 

 
ESTRUTURA DA PROVA/TIPO DE ITENS: 
 
A prova é feita individualmente. 
 
PARTE 1 
Conversa com examinadores (+/-8 minutos) 

Resposta a perguntas sobre si e a temática da prova escrita. 

 
PARTE 2  
Descrição de uma imagem (+/- 7 minutos) 

1) Será entregue ao aluno uma imagem referente ao tema avaliado na prova escrita; 

2) O aluno deverá descrever a imagem e a situação. 
 
 

A cotação total da prova é de 100 pontos. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 
A avaliação será feita por níveis de competência conforme a tabela seguinte: 

 Gramática e 

vocabulário 

Gestão do discurso Pronúncia Comunicação 

interativa 

 

N5 Demonstra um bom 
controlo de formas 
gramaticais simples e 
tenta utilizar algumas 
formas gramaticais 
complexas. 
Usa uma variedade de 
vocabulário apropriado 
para fornecer e trocar 
pontos de vista sobre 
temas familiares. 

Produz trechos 
alargados de 
linguagem apesar de 
alguma hesitação. 
As intervenções são 
relevantes apesar de 
algumas repetições. 
Usa uma variedade de 
dispositivos que 
conferem coerência 
ao discurso. 

É inteligível. 
A entoação é 
geralmente 
apropriada. 
A acentuação das 
palavras é 
geralmente correta. 
Os sons individuais 
são geralmente 
articulados de 
forma clara. 

Inicia a conversação 
por iniciativa 
própria e responde 
de forma 
apropriada. 
Mantém e 
desenvolve a 
interação além de 
conseguir atingir os 
seus objetivos 
comunicativos com 
muito pouco apoio. 

25% cada 

N4 O desempenho do/a aluno/partilha caraterísticas dos descritores anteriores e posteriores. 20% cada 

N3 Demonstra um bom 
controlo de formas 
gramaticais simples. 
Usa uma variedade de 
vocabulário apropriado 
quando fala de temas 
familiares. 

Produz respostas que 
vão além de 
expressões simples, 
apesar de forma 
hesitante. 
As intervenções são 
quase sempre 
relevantes, mas 
poderá existir alguma 
repetição. 

É quase sempre 
inteligível e tem 
algum controlo das 
especificidades 
fonológicas, tanto 
ao nível do discurso 
geral como ao nível 
da palavra. 

Inicia a conversação 
por iniciativa 
própria e responde 
de forma 
apropriada. 
Consegue manter a 
interação sem 
necessidade de 
grande estímulo e 
apoio. 

15% cada 

N2 O desempenho partilha caraterísticas dos descritores anteriores e posteriores. 10% cada 

N1 Demonstra um controlo 
suficiente de formas 
gramaticais simples. 
Usa uma variedade 
limitada de vocabulário 
apropriado para falar de 
temas familiares. 

Produz respostas 
caraterizadas por 
expressões curtas e 
hesitação frequente. 
Repete informação ou 
afasta-se do tema. 

É quase sempre 
inteligível apesar 
do controlo 
limitado das 
especificidades 
fonológicas. 

Mantém interações 
apesar de algumas 
dificuldades. 
Necessita de 
estímulo e apoio. 

5% cada 

 Desempenho abaixo dos descritores acima. 0% 

 

A classificação final do aluno resulta da soma das pontuações obtidas em cada um dos parâmetros acima referidos.  

 
MATERIAL A UTILIZAR 

Imagem facultada pelos examinadores. 
 

Data de afixação: 25 de maio de 2020 
 


