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1. INTRODUÇÃO 

 
O presente documento divulga informação relativa à provas de equivalência à frequência de 12º ano 
– prova oral, nível de continuação, a realizar em 2021, nomeadamente: 
 

• Objeto de avaliação  
• Caracterização das provas  
• Critérios de classificação 
• Duração  

 
2. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova oral tem por referência os documentos curriculares em vigor para a disciplina de Inglês Nível 
de Continuação e as orientações presentes no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas 
– QECR.  
 
Nesta prova, avalia-se o desempenho do examinando em atividades de interação e produção orais, 
que se desenvolvem em três momentos, tal como consta da caracterização apresentada abaixo.  
Nota: A demonstração destas competências envolve a mobilização dos conteúdos programáticos, 
devendo o examinando utilizar estratégias de entre as enunciadas no programa. 
 

Conteúdos socioculturais. Língua Inglesa 

• O Inglês no mundo 

• Cidadania e multiculturalidade 

• Democracia e globalização 

• Cultura, arte e sociedade do séc. XX 

Esta componente compreende as componentes 
pragmática e linguística/sociolinguística.  
 
 

 
 
 3. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 
 
A prova oral inclui a seguinte sequência de atividades: 
1.º - Interacção Examinador e Examinando 
2.º - Produção Individual do Examinando / Interação com o examinador  
3.º - Produção e/ou Interacção (Examinador / Examinando)  
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3.1. ESTRUTURA, PROCEDIMENTOS E ESTÍMULOS, MICROFUNÇÕES 
 

Estrutura Procedimentos e Estímulos 
Exemplos 

de microfunções 
 
1.º - Interacção Examinador e 
Examinando 
 
+/- 5 minutos  
 
 
2.º - Produção Individual do 
Examinandos 
 
+/- 10 minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.º - Interacção em Pares 
(Examinando e Examinando) e 
em Grupo (Examinador e 
Examinandos) 
 
 

 
O examinador entrevista 
o examinando.  
Estímulos orais. 
 
 
 
A 
O examinador entrega uma/duas imagens 
que o examinado terá que descrever e 
interpretar. 
 
B. 
O examinando terá de ler um pequeno 
excerto de froma expressiva.  
 
C. 
O examinado terá de explicar o sentido, 
em contexto, de uma ou duas afirmações 
do excerto que foi lido. 
Estímulos orais/ visuais/ escritos. 
 
O examinador entrega ao examinando 
um documento com informação gráfica 
sobre uma temática. O examinando 
deverá explicitar a relação entre os 
diferentes elementos apresentados, 
apresentando argumentos. O examinador 
poderá intervir, apresentado estímulos 
orais.  
Estímulos orais/ visuais/ escritos.  

O aluno deverá: 
 
Fornecer informação 
pessoal  
Expressar opiniões  
… 
 
 
Fornecer informação 
diversa 
Expressar opiniões 
Descrever 
Narrar 
Ler expressivamente, 
com a pronúncia e o tom 
adequados  
… 
 
 
 
 
 
 
Expressar e justificar 
opiniões  
Argumentar  
Concordar / discordar 
Sugerir  
Aceitar / recusar… 

 
 
                             4. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
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 4. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO  
 

N
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Correção/ Controlo 

(gramatical/vocabular 
e fonológico) 
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Fluência 
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Desenvolvimento 
Temático, Coerência e 

Coesão 

P
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Interação 

P
o
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4 

Expressa-se com: 
− um leque alargado 
de 
recursos linguísticos, 
podendo recorrer 
a circunlocuções 
ocasionais; 
− formulações 
variadas; 
− poucas repetições. 

50 

Revela: 
− bom domínio de 
estruturas 
gramaticais simples, 
podendo 
usar estruturas 
complexas com 
algumas imprecisões; 
− bom controlo e 
adequação 
vocabulares; 
− pronúncia clara. 

50 

Comunica com: 
− espontaneidade/ 
facilidade; 
− pausas pontuais 
para planificar o 
discurso. 

40 

Apresenta: 
− informação 
relevante; 
− discurso claro 
e coerente. 
Recorre a mecanismos 
de coesão eficazes. 

40 

Inicia, mantém e 
conclui o seu discurso 
de forma eficaz. 
Intervém de forma 
apropriada, sem ajuda 
do(s) interlocutor(es). 

20 

3 

Expressa-se com: 
- um leque suficiente 
de 
recursos linguísticos; 
− algumas dificuldades 
de formulação, que 
consegue resolver; 
− algumas repetições. 

38 

Revela: 
− razoável domínio de 
estruturas 
gramaticais simples; 
− controlo e 
adequação 
vocabulares razoáveis; 
− pronúncia 
geralmente clara. 

38 

Comunica com: 
− alguma facilidade; 
− algumas pausas para 
planificar o discurso. 

30 

Apresenta: 
− informação 
geralmente 
relevante; 
− discurso geralmente 
claro, com eventuais 
incoerências. 
Recorre a mecanismos 
de coesão geralmente 
eficazes. 

30 

Inicia, mantém 
e conclui o seu 
discurso de forma 
geralmente eficaz. 
Intervém de forma 
geralmente 
apropriada, 
sem ajuda do(s) 
interlocutor(es). 

15 

2 

Expressa-se com: 
− um leque elementar 
de recursos 
linguísticos; 
− dificuldades de 
formulação, que nem 
sempre consegue 
resolver; 
− repetições 
frequentes 

26 

Revela: 
− domínio elementar 
de estruturas 
gramaticais simples, 
podendo 
cometer alguns erros; 
− controlo e 
adequação 
vocabulares 
elementares; 
− pronúncia, por 
vezes, pouco 
clara. 

26 

Comunica com: 
− pouca facilidade; 
− pausas e hesitações 
evidentes para 
planificar/ 
reformular o discurso. 

20 

Apresenta: 
− informação nem 
sempre relevante; 
− discurso pouco 
claro. 
Recorre a mecanismos 
de 
coesão pouco 
eficazes. 

20 

Inicia, mantém e 
conclui o seu discurso 
de forma pouco eficaz. 
Intervém de forma 
geralmente 
apropriada, 
mas com ajuda do(s) 
interlocutor(es). 

10 

1 

Expressa-se com: 
− um leque limitado 
de frases  
memorizadas; 
− dificuldades de 
formulação, que não 
consegue resolver; 
− repetições 
sistemáticas. 

13 

Revela: 
− domínio limitado de 
estruturas gramaticais 
simples, cometendo 
erros frequentes; 
− controlo e 
adequação 
vocabulares limitados; 
− pronúncia pouco 
clara, exigindo 
esforço de 
compreensão. 

13 

Comunica com: 
− muito pouca 
facilidade, 
que, por vezes, 
impede a 
compreensão; 
− pausas e hesitações 
frequentes para 
planificar/ 
reformular o discurso. 

10 

Apresenta: 
− informação pouco 
relevante; 
− ideias isoladas. 
Recorre a mecanismos 
de coesão muito 
pouco eficazes. 

10 

Inicia, mantém 
e conclui o seu 
discurso de forma 
muito pouco eficaz. 
Intervém, mas revela 
dificuldade em 
manter um diálogo 
de forma autónoma. 

5 

 
Poderão ser atribuídos 0 pontos nos itens acima referidos, caso o aluno não colabore na interação ou 
produção em língua inglesa, recusando-se a realizar as tarefas propostas.   
 5. DURAÇÃO DA PROVA 
25 minutos  

Aprovada em Conselho Pedagógico do dia  ___ / ___ / _______ 

O Diretor_____________________________________ 


