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Informação – Prova de equivalência à frequência 

                       2021/2022 

Básico-1.º Ciclo 
Disciplina: Inglês - oral  
Prova   : 45    

1.Introdução  

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 1.º Ciclo da 

disciplina de Inglês, a realizar em 2022, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Características e estrutura 

 Critérios gerais de classificação 

 Material 

 Duração 

As informações contidas neste documento não dispensam a consulta da legislação em vigor e as 

aprendizagens essenciais da disciplina de Inglês do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

  

2. Objeto de avaliação           

Na prova são objeto de avaliação a compreensão do oral, o uso da língua, enquadrado nas competências 

linguísticas (nas vertentes lexical, gramatical, semântica e ortográfica), e, implicitamente, pragmática (nas 

vertentes discursiva, funcional e estratégica) e sociolinguística e permite avaliar a aprendizagem passível 

de avaliação numa prova oral de duração limitada. 

  

 3. Características e estrutura 

O aluno realiza a prova oralmente. 

A prova é constituída por três momentos: 

1.º momento – Compreensão oral - identificação de vocabulário apresentado em imagens na sequência 

de frases escutadas; 

2.º momento – Interação oral avaliador/avaliado - realização de uma atividade de interação oral entre o 

aluno e o professor, no qual o aluno responderá a questões colocadas pelo professor; 
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3.º momento – Produção oral - comunicar informação pessoal elementar, dizer rimas ou lengalengas, 

indicar o que é, ou não, capaz de fazer. 

 

 

Quadro 1 – Valorização relativa aos subdomínios 

   

  

4.Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos 

de classificação e é expressa por um número, previsto na grelha de classificação. 

Será utilizado um guião da prova e uma lista de verificação para o registo da prestação dos avaliados. 

 

5. Material 

O material necessário será disponibilizado ao aluno.  

 

6.Duração                                                 

A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos e é uma prova pública.  

  

 

 

Subdomínios Cotação (em pontos) 

Compreensão oral 40 

Interação oral  30 

Produção oral 30 


