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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE INGLÊS 

2º Ciclo do Ensino Básico  

 

 

Prova 06 / 2021 

 
 

 
 

Prova Oral 
 
 

1. Introdução 

 

O presente documento visa divulgar as características da Prova de Equivalência à 

Frequência do 2.º ciclo do Ensino Básico da disciplina de Inglês, a realizar em 2021. 

 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

▪ Objeto de avaliação; 

▪ Características e estrutura; 

▪ Critérios gerais de classificação; 

▪ Duração; 

▪ Material autorizado. 

 
 

2. Objeto de avaliação 

 

A prova tem por referência o Programa e as Metas Curriculares de Inglês do Ensino 

Básico, as Aprendizagens Essenciais de Inglês, o Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória e o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas 

– QECR – (2001).  

 

São objeto de avaliação os seguintes domínios de referência: Interação Oral/Spoken 

Interaction; Produção Oral/Spoken Production; Domínio Intercultural/Intercultural 

Domain. 

 
 

3. Características e estrutura 

 

A prova é realizada oralmente perante um júri constituído por professores da área 

curricular disciplinar de Inglês. 
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Intervêm na realização da prova oral o júri, que é constituído por um professor 

interlocutor e por dois professores classificadores, e um aluno (ou dois alunos em 

simultâneo, dependendo do número de candidatos autopropostos). 

 

A prova oral desenvolve-se em três partes, que consistem na realização de atividades 

de interação oral, leitura e produção oral. 

 
 

Estrutura do instrumento de avaliação da prova oral 

 

Parte I Parte II Parte III 

Tipologia 
de 

atividades 

 

- Apresentação e 

entrevista; 

 

- Resposta a questões 

de caráter pessoal 

(identificação, gostos, 

interesses, escola…). 

 

- Leitura de um texto 

 

e  
 

- Descrição de uma 

imagem relacionada com 

as áreas temáticas 

abordadas. 

 

 

- Exposição 

 

e / ou 
 

emissão de opinião 

pessoal sobre assunto 

relacionado com 

temáticas estudadas. 

Tempo 3 minutos 6 minutos 6 minutos 

Interação Examinador/Examinando 

 

 

4. Critérios gerais de classificação 

 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

Os critérios de classificação têm por base os descritores do Quadro Europeu Comum 

de Referência. 

 

 

CATEGORIAS E COTAÇÕES 
 

 

CATEGORIA COTAÇÃO 

Âmbito 25% 

Correção 15% 

Fluência 10% 

Interação 25% 

Desenvolvimento/Temática e Coerência 25% 
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A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios de 

classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 

 

As respostas inaudíveis ou que não possam ser claramente identificadas por nenhum 

dos membros do júri são classificadas com zero pontos.  

 
 

5. Duração 

 

A prova oral tem a duração de 15 minutos. 

 
 

6. Material autorizado 

 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta. 

 

Não é permitida a consulta de dicionários. 


