
 

Página 1 de 2 
 

 

INFORMAÇÃO – Prova de Equivalência à Frequência 

 

Inglês                                                         Abril 2018 

 

Prova 45 | 2018 

 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

 

Prova: Oral 

 

O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência 

da disciplina de Inglês - LE I, a realizar em 2018, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

 

 

1. Local de realização da prova 

Escola Básica da Venda do Pinheiro 

2. Objeto de avaliação 

A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências 
enunciadas no Programa de Inglês para o 1.º Ciclo, em vigor, e tem por referência o 
Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas. 
 
Esta prova de avaliação da oralidade tem como objeto as competências de compreensão/ 
interpretação, produção e interação orais. A prova pode implicar a mobilização de 
aprendizagens inscritas no programa, não expressas nesta informação. 
Os conteúdos programáticos encontram-se organizados em três atividades distintas, que 
devem ser perspetivadas de modo integrado, sendo transversais a todos os momentos da 
prova: 
 
Atividade 1: Exercício de identificação oral de determinado vocabulário (exemplo: 
roupas, objetos escolares, comida, animais, casa). 
Atividade 2: Exercício de descrição de imagens orientado com perguntas prévias: 
Exemplos: - dizer em que divisão se encontra determinado objeto; 

      - expressar gostos; 
      - qualificar e quantificar imagens. 

Atividade 3: Exercício de interação pergunta/resposta: Falar de si e do meio que o rodeia 
(exemplo: nome, idade, cor preferida, estado do tempo, data de aniversário, animais de 
estimação). 
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3. Caracterização da prova 

A prova decorre em três momentos distintos:  
 
1.º e 2.º Momentos - Produção individual do examinando: 

 
O primeiro momento consiste na devida identificação do léxico apresentado em imagens. 
O segundo momento consiste na realização de uma atividade de produção oral, na qual o 
aluno é solicitado a produzir pequenos enunciados orais simples a partir de um 
tema/imagem.  

 
3.º Momento - Interação examinador /examinando: 
 
O terceiro momento consiste na realização de uma atividade de interação oral entre o 
aluno e o interlocutor, no qual o aluno responderá a cinco questões.  
O júri é constituído por três examinadores, em que um age como 
interlocutor/classificador e os outros dois como examinadores/classificadores. 

 
4. Critérios gerais de classificação 

Em qualquer momento da prova oral serão tidos em conta os seguintes critérios de 

classificação; 

 Gramática – 25%; 

 Vocabulário - 25%; 

 Gestão do discurso – 25%; 

 Ato comunicativo – 25%. 

5. Material 

Todos os materiais necessários serão fornecidos pelos examinadores envolvidos na prova. 
 

6. Duração 

A prova oral tem a duração máxima de quinze (15) minutos. 

 


