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INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  
 
INGLÊS 

 
Prova Oral (45) |2021 

 
4º ano/1.º Ciclo do Ensino Básico 

 

 

Introdução  

 

Com esta informação pretende-se dar a conhecer, aos diversos intervenientes no processo de 

exames, as aprendizagens e as competências que serão objeto de avaliação na prova oral. 

Objeto de avaliação 

A prova do 1º Ciclo na disciplina de Inglês - componente oral tem por referência as 

Aprendizagens Essenciais de Inglês do 1º Ciclo do Ensino Básico e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada nos domínios 

Intercultural, Compreensão Oral, Interação Oral e Produção Oral. 

Caracterização da prova oral 

O aluno realiza a prova oralmente. 

A prova é constituída por dois momentos: 

No primeiro momento - interação examinador – examinando; 

No segundo momento - produção oral individual; 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A distribuição da cotação pelos domínios, na prova, apresenta-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Valorização dos domínios 

Momentos Domínios Cotação 
(em pontos) 

1.º 

Compreensão das questões 10 

Mobilização de vocabulário 10 

Utilização de estruturas frásicas 10 

Qualidade do discurso (voz audível, articulação, entoação, 

ritmo) 
10 

 Justificação de opiniões, atitudes, opções 10 
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2.º 

Mobilização da informação obtida no 1º momento 10 

Coerência e desenvolvimento da produção 20 

Coerência e desenvolvimento da produção 10 

Utilização de estruturas frásicas 10 

 

Critérios de classificação 

A prova de Inglês é constituída por componente escrita e componente oral correspondendo a 

classificação desta prova à média aritmética simples, arredondada às unidades, das 

classificações das duas componentes, de acordo com a legislação em vigor. 

Será utilizada uma lista de verificação para registo da prova bem como um conjunto de 

imagens de suporte aos objetivos pretendidos. 

 

Material 

O aluno não pode utilizar qualquer tipo de material durante a prova. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 15 minutos.  

 

 

 

Aprovada em reunião de Conselho Pedagógico de 5 de maio de 2021 

 

 


