
 

 
 

 
 

 
 
INFORMAÇÃO-PROVA 

Inglês 2021 

Prova 21 - Oral                 Despacho Normativo 10-A/2021 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 

3.º ciclo do ensino básico da disciplina de Inglês, a realizar em 2021, nomeadamente: 

● Objeto de avaliação 

● Caracterização da prova 

● Critérios Gerais de Classificação 

● Material 

● Duração 
 
Os critérios gerais de classificação serão publicados antes da realização da prova, em 

simultâneo com as instruções de realização. 

 

 
Objeto de avaliação 
 
A prova tem por referência o Programa e Perfis de Aprendizagem de Inglês do Ensino 

Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova de produção 

oral de duração limitada. Sendo os programas enquadrados por orientações presentes no 

Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, este documento assume particular 

relevo na conceção das provas. 

 

Na prova é objeto de avaliação a produção oral (nas vertentes linguística, sociolinguística e 

pragmática). A demonstração desta competência envolve a mobilização dos conteúdos 

definidos pelo programa do 3.º Ciclo, em geral, e do 9.º ano em particular, nomeadamente 

nos temas:  

 

- Spice up your life;  

- Make a difference; 

- Jobs and careers.  

 
 
 
 



 
 
Caracterização da prova 
 
A prova consiste na realização de uma ou mais tarefas, mediante a aplicação de um guião, 

que se desenvolvem através de uma sequência de atividades que abrangem a 

demonstração de competências integradas de compreensão e produção/interação oral. 

Algumas atividades têm como suporte a descrição e comentário de imagens. 

A(s) tarefa(s) desenvolve(m)-se em quatro partes distintas, que a seguir se explicitam. 

( 

 

Parte 1 

          Atividade de Ice-breaking 

O examinador usa uma lista de questões para conhecer melhor o examinando. 

(2/3 minutos) 

 

Parte 2 

        Opinião sobre uma situação simulada 

O examinador expõe uma situação simulada ao examinando e apresenta-lhe uma 

imagem. Fazendo referência à imagem, o examinando deve pronunciar-se/ 

apresentar a sua opinião sobre a situação exposta. 

(2/3 minutos) 

 

Parte 3 

       O examinador apresenta uma fotografia ao examinando e pede-lhe para falar 

sobre ela durante aproximadamente dois minutos.  

(4 minutos) 

 

Parte 4 

       Interação Oral sobre o tema implícito na fotografia apresentada na parte 3. 

O examinando fala sobre as suas preferências, experiências, hábitos, mediante 

algumas questões formuladas pelo examinador. 

(5 minutos) 

 

  
 

A prova é cotada para 100 pontos.  

A classificação final corresponde à média aritmética simples das classificações das duas 

componentes (escrita e oral). 

A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1. 

 

 

 

 



 

 

Quadro 1- Valorização dos domínios 

 

Domínios 

Cotação 

(em 

pontos) 

Produção Oral 

Falar  

- Interage com eficácia em língua inglesa, participando em 

conversas simples sobre os tópicos abordados nos domínios de 

referência, defendendo pontos de vista e opiniões, narrando ou 

descrevendo, integrando a sua experiência e mobilizando 

conhecimentos adquiridos em contextos escolares e extra 

escolares.  

- Demonstra capacidade de relacionação de informação.  

 

Ouvir  

- Compreende discursos produzidos de forma clara sobre 

assuntos de interesse pessoal ou geral da atualidade em 

suportes variados; 

 

- Compreende diferentes tipos de texto áudio/audiovisual. 

100 

 
 
 
Critérios Gerais de Classificação 
 

A classificação a atribuir resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos apresentados para a prova, assim como os descritores estabelecidos. 

 
A prova de Produção Oral terá uma ponderação de 50% na nota final. 

A ausência de resposta, mediante reformulação ou o uso de respostas que não 

inteligíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com 

zero pontos. 

 

 

Itens de construção 

 
Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída se a resposta 

estiver totalmente correta. 
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Nos itens de resposta restrita e de resposta aberta, os critérios de 

classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho ou por 

etapas. A cada nível de desempenho e a cada etapa corresponde uma dada 

pontuação. Podem ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, 

de acordo com os critérios específicos. Em qualquer resolução alternativa ou 

incompleta, a pontuação deverá ser adaptada a essa resolução. 

 
É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de 

desempenho. 

 
Os descontos por aplicação dos fatores de desvalorização no domínio da 

organização e correção da expressão oral são efetuados até aos limites das 

pontuações indicadas para esse parâmetro. 

 
As respostas que não correspondam ao solicitado, independentemente da 

qualidade do texto produzido, são classificadas com zero pontos, ou seja, a 

classificação com zero pontos nos aspetos de conteúdo implica a classificação 

com zero pontos nos aspetos de organização e correção da expressão oral. 

 
Se numa questão de resposta aberta o aluno apresentar uma resposta 

alternativa à prevista, igualmente correta, não deverá ser penalizado. O desvio à 

questão implicará a anulação da mesma. 

 
Nos itens de resposta extensa, os critérios de classificação estão organizados 

por níveis de desempenho. O enquadramento das respostas num determinado 

nível de desempenho contempla os seguintes parâmetros: âmbito, correção, 

fluência, interação e desenvolvimento temático e coerência. 

 
Nota: os alunos não podem utilizar qualquer material para realizar a prova. 

 
 
 

Material 
 
Os alunos não podem utilizar qualquer material para realizar a prova. 

 
 
 
Duração 
 
A prova tem a duração de 15 minutos. 

 

 

 

 

 


