INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA - 1ª / 2ª FASE
ENSINO BÁSICO
Disciplina: Inglês
Prova 21 | 2021
Duração da Prova: 15 minutos
9.º Ano de Escolaridade

PROVA ORAL
1. Objeto de avaliação
Os domínios de referência sobre os quais incidirá a prova, são os mesmos exigidos para a
componente escrita.
A prova oral permite avaliar a proficiência dos examinandos em língua inglesa, nas seguintes
competências:


Compreender e interpretar estímulos visuais (textuais ou icónicos)



Falar sobre os temas que lhe são propostos com fluência e adequação;



Exprimir opiniões pessoais;



Contar as suas experiências;



…

2. Características e estrutura da prova
A prova é constituída por 2 momentos:
1.º - Interação Examinador e Examinando
2.º - Produção Individual do Examinando
Momento
Duração
Procedimentos
1.º
Interação
ExaminadorExaminando
2.º
Produção
Individual do
Examinando

5 minutos

O examinador coloca questões sobre
o(s) tema(s) a avaliar.

Estímulos
orais
visuais

O examinador apresenta a tarefa e
1 minuto
fornece breves instruções para a sua
para
preparação realização.

orais
visuais

9 minutos
para
produção

O examinando dispõe de 1 minuto para
se preparar e de aproximadamente 9
minutos para se exprimir.

escritos

Micro-funções
- Descrever situações
- Fornecer informação
pessoal
- Expressar opiniões
-…
- Fornecer informação
solicitada
- Expressar opiniões
- Concordar/
discordar
- Descrever
-…
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3. Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir deverá ter em conta as seguintes categorias e descritores:
Interação
Correção e
Vocabulário
Fluência

Desenvolvimento
temático e coerência

Compreende e interage de forma a criar um momento de comunicação interativa.
Usa com correção um vocabulário adequado e estruturas gramaticais variadas;
Domina a pronúncia e a entoação da língua.
Produz um discurso num ritmo regular e adequado, com poucas pausas;
Inicia, mantém e conclui eficazmente um discurso; exprime-se com clareza
usando um leque alargado de recursos linguísticos e expressões complexas e
variadas.
Desenvolve um tema com consistência, apresentando argumentos e informações com
segurança e relevância;
Utiliza eficazmente mecanismos de coesão variados.

25 %
25 %
25 %

25 %

Na totalidade, a prova será avaliada para 100 %.

4. Material
Lâminas de oralidade disponibilizadas pelo examinador.

5. Duração
A prova tem a duração de 15 minutos.
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