
Página 1 de 3 

 

 
 
 

 

Informação-Prova – Prova de Equivalência à Frequência 

Prova Oral  

Disciplina de INGLÊS                                                                 Ensino Secundário 

Ano letivo 2019/2020 
 

 

 

 

 

1. Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova oral do ensino secundário da disciplina 

de Inglês a realizar este ano letivo de 2019/2020 pelos alunos que se encontram abrangidos pelos 

planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho, para os níveis de ensino ainda 

abrangidos por este normativo, com as devidas atualizações ocorridas, bem como tendo em conta a 

Portaria n.º223-A/2018, de 3 de agosto, a Portaria n.º 226-A/2018, de 7 de agosto e a Portaria n.º 235-

A/2018, de 23 de agosto para os anos abrangidos pelas novas matrizes curriculares e, tendo em atenção 

o Decreto-Lei n.º 54  de 6 de julho para todos os ciclos e níveis de ensino. Devem também ser 

consideradas as indicações constantes do Despacho Normativo nº 3-A/2020 de 05 de março, do 

Despacho Normativo n.º 5754-A/2019 de 18 de junho, alterado pelo Decreto-Lei nº 14-G/2020, de 13 de 

abril e, de igual modo, o Despacho Normativo nº 1-F/2016 de 5 de abril e Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 

de julho e demais legislação complementar a considerar. 

 

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

 

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura, 

 Critérios de classificação; 

 Tipo de prova; 

 Duração.  
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 1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 
 
A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciadas 

no Programa de Inglês para o Nível de Continuação em vigor e tem por referência o Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas.  

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.  

Os conteúdos programáticos encontram-se organizados em quatro componentes distintas, que devem 

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

 

- Compreensão, Produção e Interação orais 

- Dimensão Linguística 

- Dimensão Pragmática 

- Dimensão Sociocultural 

 

 2. CARACTERISTICAS E ESTRUTURA 
 
A prova decorre em três momentos distintos:  

1º Momento - Interação examinador / examinando;  

2º Momento - Produção individual do examinando;  

3º Momento - Interação com o examinador. 

 

O quadro seguinte apresenta os conteúdos/temas, as competências e categorias que servirão de base à 

realização e avaliação da prova: 

 

 
Temas / 

Conteúdos 

 
Competências 

 
Categorias e Descritores para a avaliação da 

Compreensão, Produção e Interação Orais 

 
Domínios de 
referência (áreas 
de referência 
sociocultural e 
estruturas 
linguísticas) 
constantes do 
Programa de 
Inglês do Ensino 
Básico para o 3º 
ciclo e de acordo 
com o Quadro 
Europeu Comum 
de Referência 
para as Línguas 

 
- Compreensão, 
Produção e 
Interação 
orais 

 
- Linguística 
 
- Pragmática 
 
 
- Sociocultural 

 

Eficácia 
comunicativa 

 
 
 
 

25% 
 
 

20% 

 
 

Coerência e 
organização 

 
 
 
 

25% 

 
 

Precisão, 
coesão e 
fluidez 

 
 
 

10% 

 
 

Correção 
formal 

 
 
 
 

15% 

 
 

Interação 
 
 
 
 
 

25% 

Níveis de Desempenho 

 
 
N5 / N4 / N3 / N2 / N1 
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 3. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

A classificação será atribuída de acordo com os níveis e respetivas pontuações apresentadas na grelha 

de categorias e descritores constantes no QECR. 

 

 4. TIPO DE PROVA 
 

  Tipo de prova: Oral  

 
A realização da prova oral é sempre obrigatória. 

 

 5. DURAÇÃO 
 

A prova tem a duração máxima de 25 minutos. 
 


