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INFORMAÇÃO-PROVA  

Inglês 2019 

Prova 06 (oral) 

2.º Ciclo do Ensino Básico  

 
Prova de Equivalência à Frequência 

 
O presente documento divulga informação relativa à Prova de equivalência à 

frequência da disciplina de Inglês, a realizar em 2019, nomeadamente: 

 

     • Objeto de avaliação 

     • Caracterização da prova 

     • Critérios de classificação 

     • Material 

     • Duração 
 
1. Objeto de avaliação 

 
A prova tem por referência o Programa de Inglês, 2.º Ciclo, LE I, o Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas – QECR (2001) e as Metas Curriculares de Inglês, de 

13 de maio de 2013. 

 

A prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em 

domínios do Programa da disciplina, passíveis de avaliação em prova oral de duração 

limitada. A prova avalia a aprendizagem nos domínios: Sociocultural (SD 6), da 

Compreensão Oral (L 6), Leitura (R 6), Interação Oral (SI 6) e Produção Oral (SP 6).  

 

2.  Caracterização da prova 
	  
A prova oral implica a leitura de um texto, resposta a perguntas sobre o mesmo e 

resposta a questões no âmbito de um conteúdo temático do programa.  

- Identificação pessoal (dados pessoais, família, vestuário, profissão) 

- A casa (tipologia, divisões, mobiliário) 
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- Gostos e preferências (alimentação, rotina diária, tempos livres, escola, férias, 

natureza). 

 
A realização da prova oral é de caráter obrigatório.  

 
 

3.  Critérios de classificação 
 

	  
Em cada resposta são valorizadas: a expressão oral, a adequação da resposta à pergunta, 

a organização coerente das ideias, a utilização de estruturas adequadas, a utilização de 

vocabulário adequado, bem como a fluência e a inteligibilidade e clareza da pronúncia. 

Serão fatores de desvalorização: o desenvolvimento confuso e desordenado das ideias, 

erros de estrutura e desvio ao tema. 

 

Diálogo inicial (25 pontos percentuais), leitura e interpretação de um documento -texto 

ou imagem - (35 pontos percentuais), interação examinador(es) / examinando sobre os 

conteúdos socioculturais do programa (40 pontos percentuais). 

 

4.  Material 
 

O júri da oral fornecerá o(s) texto(s) / imagen(s) referentes ao(s) tema(s) programáticos.  

 

5.  Duração 
 

A prova tem a duração máxima de 15 minutos. 

 

 


