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Informação - Prova de Equivalência à Frequência 

Inglês - Prova Oral                                                                                    2020 
 
Prova 06 

2º Ciclo do Ensino Básico  

 
O presente documento visa informação relativa à prova oral de equivalência à frequência do 2.º 

ciclo do ensino básico da disciplina de Inglês, Língua Estrangeira I (6º ano), a realizar em 2020.  

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação e do 

Programa da disciplina. 

 

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

• Objeto de avaliação 

• Critérios gerais de classificação  

• Caracterização da prova 

• Material  

• Duração 

 
 
Objeto de avaliação 

Esta prova tem por referência os documentos curriculares em vigor para 6.º ano (Inglês) e as 

orientações presentes no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR e 

permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada. 

Esta prova de avaliação da oralidade tem como objeto as competências de compreensão, 

produção e interação orais, sem esquecer as competências de uso da língua e sociocultural. A 

prova pode implicar a mobilização de aprendizagens inscritas no Programa, não expressas nesta 

informação. 

Os conteúdos programáticos encontram-se organizados em três componentes distintas que 

devem ser perspetivadas de modo integrado, sendo transversais a todos os momentos da prova: 

• Compreensão, produção e interação orais; 

• Dimensão sociocultural (1); 

• Língua Inglesa. 

 

As áreas de referência sociocultural (1) são as seguintes: 

        Eu e os outros 

• Identidade 

• Família 

• Escola / rotinas 

• Casa 

• Cidade 

• Lazer 

• Celebrações 
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Caracterização da prova 
 

A prova apresenta três partes: 

Parte I – Interação examinador - examinando 

Parte II – Produção individual do examinando 

Parte III – Interação em pares e/ou grupo, sempre que possível. 

 

O júri é constituído por três examinadores em que um age como interlocutor e classificador e os 

outros dois como examinadores / classificadores. 

 

Os quadros seguintes apresentam os conteúdos / temas, as competências e categorias que 

servirão de base à realização e avaliação da prova: 

Temas / conteúdos (1) Competências 

Domínios de referência (áreas de 
referência sociocultural e estruturas 
linguísticas) constantes do Programa de 
Inglês do Ensino Básico – 2º ciclo e de 
acordo com o QECR. 

- Competência da Compreensão, Interação 
e Produções Orais 
- Competência linguística 
- Competência pragmática 
- Competência sociocultural 

 

Categorias para a avaliação da compreensão, produção e interação orais 

ÂMBITO 
Refere-se à capacidade de usar os recursos linguísticos 
necessários à comunicação, em termos de variedade e extensão 
do conhecimento. 

CORREÇÃO 

Refere-se à capacidade de: 
- usar estruturas gramaticais variadas; 
- pronunciar as palavras de acordo com as regras do sistema 
linguístico; 
- usar o vocabulário e entoações adequados. 

FLUÊNCIA 

Refere-se à capacidade de formular e/ou prosseguir um discurso 
com ritmo adequado ao contexto, sem hesitações, pausas ou 
reformulações que exijam demasiado esforço de compreensão 
ao(s) interlocutor(es). 

DESENVOLVIMENTO 
TEMÁTICO E 
COERÊNCIA 

Desenvolvimento temático: refere-se à capacidade de utilizar 
conhecimentos/informação sobre o tema apresentado. 
Coerência: refere-se à capacidade de sequenciar ideias e de 
organizar informação. 

INTERAÇÃO 
Refere-se à capacidade de comunicar oralmente com outro(s) 
falante(s) 

 

Critérios gerais de classificação 

 
A classificação será atribuída de acordo com os níveis e respetivas pontuações apresentadas na 
grelha de categorias e descritores constantes no QECR: 

CATEGORIAS E DESCRITORES DE NÍVEL PARA A AVALIAÇÃO DA INTERAÇÃO / PRODUÇÃO 
ORAIS 

Nível Âmbito 
25 pontos 

Correção 
15 pontos 

Fluência 
10 pontos 

Desenvolvimento 
temático e 
coerência 
25 pontos 

Interação 
25 pontos 

N5 • Para se 
exprimir sobre 

• Usa com 
correção: 

• Produz um 
discurso: 

• Desenvolve os 
temas 

• Inicia, mantém 
e conclui 
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assuntos do 
quotidiano, e 
alguns menos 
habituais, usa: 
- meios 
linguísticos 
suficientes e 
pertinentes; 
- eventuais 
circunlocuções. 
• Apresenta 
eventuais 
hesitações/ 
repetições/ 
dificuldades de 
formulação. 

- estruturas 
gramaticais 
simples; 
- um repertório 
lexical simples. 
• A pronúncia é 
claramente 
inteligível. 

- com algum à-
vontade; 
- com pausas 
para planear e 
remediar. 
• Pode exigir 
ainda algum 
esforço do(s) 
interlocutor(es) 
em situações 
menos 
habituais. 

apresentados, 
mesmo os menos 
habituais, 
fornecendo 
informação 
adequada e 
pertinente. 
• Constrói 
sequências de 
informação, que 
ainda podem ser 
lineares. 

conversas 
simples, 
utilizando as 
expressões mais 
comuns num 
registo 
adequado. 
• Reage com 
correção a um 
leque de funções 
linguísticas mais 
frequentes. 
• Faz perguntas/ 
Responde a 
perguntas e 
pede 
esclarecimentos 
ou 
reformulações. 

N4 
 
 
N3 

     

• Para satisfazer 
necessidades 
comunicativas 
simples, usa: 
- um leque ainda  
limitado de 
padrões frásicos 
elementares; 
- expressões 
feitas simples; 
- vocabulário 
suficiente. 
• Manifesta 
incompreensões 
frequentes em 
situações não 
habituais. 

• Usa com 
alguma  
correção: 
- algumas 
estruturas 
gramaticais 
simples; 
- um repertório 
lexical simples. 
• A pronúncia é 
suficientemente 
clara para ser 
entendida.  

• Produz 
enunciados: 
- curtos; 
- com falsas 
partidas; 
- com 
reformulações 
muito evidentes; 
- com pausas. 
• Pode exigir 
algum esforço 
do(s) 
interlocutor(es). 

• Fornece 
informação 
limitada sobre 
assuntos que lhe 
são familiares. 
• Liga frases 
simples com 
conectores simples 
e mais frequentes, 
por exemplo, 
“and”, “but” e 
“because”. 

• Interage em 
situações 
simples e 
familiares, 
utilizando 
expressões 
simples e mais 
frequentes. 
• Reage a um 
leque ainda mais 
limitado de 
funções 
linguísticas 
simples. 
• Indica se está, 
ou não, a seguir 
aquilo que se 
diz. 
• Faz perguntas/ 
Responde a 
perguntas 
simples. 

N2 
 
 
N1 

     

• Para satisfazer 
necessidades 
comunicativas 
básicas, usa: 
- um repertório 
básico e limitado 
de palavras e 
expressões 
simples 
relacionadas 
com situações 
concretas. • 
• Manifesta 
incompreensões 
muito frequentes. 

• Usa com um 
controlo muito 
limitado: 
- poucas 
estruturas 
gramaticais 
simples; 
- um repertório 
de palavras/ 
expressões 
memorizado. 
• A pronúncia é 
entendida com 
algum esforço.  

• Produz 
enunciados: 
- muito curtos; 
- isolados; 
- 
estereotipados; 
- com muitas 
pausas. 
• Exige muito 
esforço do(s) 
interlocutor(es). 

• Fornece 
informações 
básicas. 
• Liga palavras ou 
grupos de palavras 
apenas com 
conectores muito 
simples, por 
exemplo, “so” e 
“and”. 

• Interage em 
situações 
simples 
utilizando as 
fórmulas mais 
básicas para 
contactos 
sociais.  
• Reage a um 
leque muito 
limitado de 
funções 
linguísticas 
simples. 
 

 
A prova é cotada para 100 pontos. 
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Material 

 

Dado tratar-se de uma Prova Oral, os alunos não poderão recorrer a qualquer tipo de material 

para além do fornecido pelo júri da Prova. 

 
 
Duração 
 

A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos. 


