Informação — Prova de Equivalência à Frequência de
INGLÊS

2019

Prova 06 | Prova Oral
2º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho)
O presente documento divulga informação relativa à prova final do 2º ciclo do ensino básico da
disciplina de Inglês, a realizar em 2019, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Material
• Duração
• Critérios gerais de classificação
Realizam a prova os alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo
Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho. Deve também ser considerado o Despacho normativo n.º 1F/2016, de 5 de abril e o Despacho normativo 3-A/2019, de 26 de fevereiro.
Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares da disciplina de Inglês do Ensino Básico
e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada.
Na prova de exame são objeto de avaliação os conteúdos constantes do programa, nas componentes
Interpretação e Produção de Texto, Dimensão Sociocultural e Língua Inglesa, sendo os domínios de
referência selecionados os seguintes:



School life
Daily routine

Caracterização da prova


Tipo de Prova: oral



Duração da Prova: 15 minutos (por aluno)



A prova oral corresponde a 50% da classificação final.
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A prova é constituída por três momentos:
Interagir
 Interação examinador / examinando
Leitura / interpretação de texto
 Ouvir / ler textos de natureza diversificada adequados ao seu desenvolvimento.
Produzir
 Falar / produzir textos orais correspondendo a necessidades específicas de
comunicação.
A estrutura da prova oral sintetiza-se no quadro seguinte.
Estrutura

Cotação



Resposta a perguntas sobre a identificação / caracterização
pessoal

30 Pontos



Identificação / descrição de uma imagem ou leitura e
interpretação de um pequeno texto ou excerto

30 Pontos



Descrição da sua vivência pessoal de acordo com os domínios de
referência indicados

40 Pontos

Material
O aluno não necessitará de qualquer material para a realização desta prova
Duração
A prova tem a duração até 15 minutos.
Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios
específicos apresentados para cada item.


Expressão correta em língua inglesa (fluência e pronúncia);



Compreensão das perguntas e / ou dos textos, assim como a correção das respostas no seu
duplo sentido (forma e conteúdo);



Utilização do vocabulário adequado à situação de comunicação e ao tema;



Domínio das estruturas básicas (linguísticas e de comunicação).
Sintra, 16 de maio de 2019
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