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Introdução 
 
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 a realizar em 2018, nomeadamente:   
 

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

 
Realizam a prova os alunos que se encontram abrangidos pelo Decreto-Lei n.º139/2012, de 5 de julho. Deve 
também ser considerado o Despacho Normativo n.º13/2014, de 15 de setembro. 
 
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e do 
programa da disciplina. 
 
Objeto de avaliação 
 
A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Inglês do Ensino Básico e é objeto de avaliação 
a competência comunicativa nas vertentes da compreensão do oral, da produção e da interação orais. 
Os examinandos devem ser capazes de: 

• interagir com o interlocutor; 
• ler em voz alta com clareza e correção; 
• exprimir-se com clareza sobre os temas propostos; 
• usar com correção vocabulário adequado e estruturas gramaticais variadas; 
• pronunciar corretamente as palavras; 
• produzir um discurso coerente. 

 
Caracterização da prova 
 
O aluno realiza a prova oralmente. 
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A prova apresenta 3 grupos. 
 
Grupo I - Questões sobre a identificação pessoal e preferências. 
Grupo II - Perguntas dirigidas relativas a uma imagem apresentada. 
Grupo III - leitura de um texto. 
A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 
 

Quadro 1 – Distribuição da cotação 

Grupos Domínios 
Cotação 

(em pontos) 

I Interação Oral/Produção oral  (Listening/Speaking) 40 

II Compreensão Oral (Listening/Speaking) 40 

III Leitura (Reading) 20 

 
Material 
 
O aluno não precisa trazer qualquer tipo de material para a prova. 
 
Duração 
 
A prova oral não deve ultrapassar a duração máxima de 10 minutos. 
 
Critérios gerais de classificação 
 
A componente oral da prova de Inglês faz média aritmética simples, arredondada às unidades, com a 
componente escrita da prova final, de acordo com a escala e a tabela mencionadas no nº.1 e nº. 2 do artigo 
13.º, do Despacho Normativo n.º 1-G/2016, de 6 de abril.  
 
A avaliação da prova terá em conta os seguintes aspetos: 
 

• Interação oral; 
• Compreensão do oral; 
• Coesão do discurso; 
• Fluência / pronúncia; 
• Domínio vocabular; 
• Correção gramatical. 
 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero 
pontos. A prova oral é cotada para 100 pontos. 


