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Ano Letivo 
2021/2022 

Prova de Equivalência à Frequência do Ensino Básico  
(De acordo com o Art.º 10º da Portaria nº 59/2019 de 28 de agosto) 

Código de Prova: 21 Disciplina: Inglês 

Tipo de Prova: 

 

  Escrita X Oral  Prática 
 

Ano(s) de Escolaridade: 
  

9º ano 
 

Duração da Prova Escrita: _____ min Duração da Prova Oral: 25 min 

Duração da Prova Prática: _____ min Tolerância: _____ min  
 

PROVA ORAL 
 

 
OBJETO DE AVALIAÇÃO (Unidades Temáticas / Conteúdos Programáticos) 
 
TEMÁTICOS: 
Technology /Tecnologia OU Work/Profissões 
 
 
CARACTERIZAÇÃO E ESTRUTURA 
 
A PROVA É ESTRUTURADA DE MODO A AVALIAR AS COMPETÊNCIAS DOS EXAMINANDOS NOS SEGUINTES 
DOMÍNIOS: 
- Compreensão Oral (compreender o que os seus pares dizem - colega e/ou professor); 
- Produção Oral (expressão oral do aluno); 
- Interação oral (capacidade de comunicar numa situação presencial, como emissor e recetor, e de interagir 
com os outros); 
- Capacidade de autocorreção. 
 
ESTRUTURA DA PROVA/TIPO DE ITENS: 
 
PARTE 1: Conversa com examinadores (aproximadamente 4 minutos). 
O aluno deverá responder a perguntas sobre si, sobre o meio envolvente e/ou temática proposta: 
a) Apresentação; 
b) Dar informação sobre o meio envolvente e/ou; 
c) Dar informação sobre a temática proposta. 
 
PARTE 2: Interação em pares/trio (aproximadamente 3 minutos). 
O interlocutor apresenta aos candidatos uma situação que estes deverão discutir com o auxílio de imagens 
 
PARTE 3: Trabalho individual (aproximadamente 5 minutos). 
Cada candidato descreve uma imagem durante um minuto. As imagens dos candidatos são diferentes, mas 
estão tematicamente ligadas. É um trabalho individual, pelo que cabe ao aluno fazer uma descrição 
exaustiva de cada imagem apresentada, aproveitando as orientações dadas com as mesmas. 
 
PARTE 4: interação oral em pares/trio (aproximadamente 3 minutos). 
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A partir do tema subjacente às fotografias da parte três, os candidatos são convidados a estabelecer um 
diálogo sobre as suas preferências, hábitos, experiências e opiniões. 

 
NOTA: A prova é feita, preferencialmente, a pares, mas é possível realizá-la individualmente (caso haja 
só um aluno) ou em grupos de três (se tal for necessário). 
 
CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 
São consideradas cinco categorias para a classificação do desempenho do aluno: Âmbito, Correção, Fluência, 
Desenvolvimento temático e Coerência e Interação. Nestes critérios, o entendimento que se faz das categorias acima 
referidas é o seguinte: 
- Âmbito - refere-se à capacidade de usar os recursos linguísticos necessários à comunicação, em termos de variedade, 
extensão/espectro do conhecimento; 
- Correção - refere-se à capacidade de usar as estruturas gramaticais e pronunciar as palavras de acordo com as regras 
do sistema linguístico e também de usar o vocabulário e a entoação adequados; 
 - Fluência - refere-se à capacidade de formular e/ou prosseguir um discurso com ritmo adequado ao contexto, sem 
que hesitações, pausas ou reformulações exijam demasiado esforço de compreensão ao(s) interlocutor(es); 
- Desenvolvimento temático e coerência: 
a)  Desenvolvimento temático - refere-se à capacidade de utilizar conhecimentos/informação e de se expressar sobre 
qualquer um dos temas apresentados; 
b) Coerência - refere-se à capacidade de sequenciar ideias e de organizar informação, ativando componentes da 
competência discursiva; 
-  Interação - refere-se à capacidade de comunicar oralmente com outro(s) falante(s), envolvendo negociação de 
significado entre emissor(es) e recetor(es) da mensagem. 
 
A classificação final do aluno resulta da soma das pontuações obtidas em cada uma das categorias acima referidas.  

 
A tabela de categorias e de descritores de nível para a avaliação da interação/produção oral é a seguinte: 

Âmbito Correção Fluência 
Desenvolvimento 

temático e coerência 
Interação 

20 pontos 20 pontos 10 pontos 25 pontos 25 pontos 

 
DURAÇÃO: 25 minutos 
 
MATERIAL A UTILIZAR 
Não é permitido o uso de dicionários. Material facultado pelos professores. 
 
Data de publicação: 26/04/2022 
  
 


