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1.Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa de Inglês (2.º ciclo) em vigor (homologado em
1991), o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR (2001), as orientações
recomendadas pelas Metas Curriculares de Inglês do Ensino Básico e as Aprendizagens
Essenciais, homologadas pelo Despacho n.º 6944-A/2018, de 19 de julho.
A prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em
domínios do Programa da disciplina, passíveis de avaliação oral de duração limitada. A prova
oral avalia a competência comunicativa nos domínios da Compreensão Oral, Interação Oral e
Produção Oral.

2.Características e estrutura (domínios, conteúdos e cotações em pontos)
A prova é constituída por três domínios:
Interação Oral
- Apresentação dos elementos do júri e do aluno.
- Perguntas e respostas sobre imagens/assunto proposto.

Compreensão Oral
- Diálogo interpretativo de uma imagem e/ou texto oral.

Expressão Oral
- Produzir texto oral sobre um tema proposto pelo júri ou sobre uma sequência de
imagens apresentadas.
A estrutura da prova sintetiza-se no quadro abaixo transcrito.
Domínios

Conteúdos

Interação Oral

Temas possíveis:

Apresentação dos elementos do júri e do aluno.

- Daily routine

Perguntas e respostas sobre imagens/ assunto
proposto.

Cotações

Interação Oral
30 pontos

- Sports and activities
- School
- Jobs
- Physical description

Compreensão Oral

- Personal information

Compreensão
Oral

- Family
Diálogo interpretativo de uma imagem e/ou texto

- Food

oral.

- House

40 pontos

Produção Oral
Produção Oral

30 pontos

Produzir texto oral sobre um tema proposto pelo júri
ou sobre uma sequência de imagens apresentadas.
Total: 100
pontos

3. Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada domínio resulta da aplicação dos critérios gerais e dos
critérios específicos de classificação apresentados para cada item.

Interação Oral
- Dicção: 7,5 pontos
- Correção linguística: 7,5 pontos
- Conteúdo: 7,5 pontos
- Fluência: 7,5 pontos

Compreensão Oral
- Compreende textos orais: 40 pontos

Produção Oral
- Dicção: 5 pontos
- Correção linguística: 7,5 pontos
- Coerência: 5 pontos
- Conteúdo: 7,5 pontos
- Fluência: 5 pontos

4.Material
Não é necessário material.
5.Duração
Até 15 minutos.

