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Informação – Prova de equivalência à frequência 

                       2021 / 2022 

Secundário 
Disciplina: Inglês  
Prova Prática : 358 (1.ª e 2.ª Fases)   

1.Introdução  

 O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 

Ensino Secundário, da disciplina de Inglês, no que concerne à Prova Oral.  

2. Objeto de avaliação           

 Na prova, são objeto de avaliação as competências de interpretação e de produção oral, 

concretizadas nos  seguintes desempenhos: 

Competências de Uso de Língua– Interpretação (Ouvir) e Produção (Falar)  

Competência Sociocultural  

 3. Características e estrutura 

A prova de exame oral compreende a Interpretação e Produção de Texto, Áreas 

Temáticas/Situacionais e Língua Inglesa. Foram selecionadas as seguintes Àreas 

Temáticas/Situacionais: 

1. Cidadania e Multiculturalismo 

2. Democracia na Era Global 

No entanto, poderão ser também abordadas outras áreas temáticas / situacionais 

nomeadamente A Língua Inglesa no Mundo e Culturas, Artes e Sociedade, caso o aluno 

manifeste dificuldade em pronunciar-se sobre as acima referidas.  

Esta modalidade de prova consiste na realização de uma ou mais tarefas de graus de 

complexidade variáveis, podendo-se partir de suportes visuais ou textuais. Devido ao caráter 

individual desta modalidade da prova, as tarefas poderão ser diversificadas consoante o 

desempenho do examinando que deverá demonstrar competência de exprimir oralmente, com 

correção linguística e de forma criativa, ideias, opiniões e vivências acerca de um determinado 

tema. Deverá, também, demonstrar capacidade de manter um diálogo fluente, a partir de 

imagens ou excertos de textos, resposta a perguntas diretas bem como produção oral livre. 

 A prova é constituída por três momentos: 

- Pergunta e resposta; 

- Descrição e comentário de imagens; 

- Interação em pares/grupo. 
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4.Critérios gerais de classificação 

• Âmbito – 8 pontos 

• Correção – 8 pontos 

• Desenvolvimento temático /coerência – 8 pontos 

• Fluência – 8 pontos 

• Interação – 8 pontos 

   

5. Material 

 O material será fornecido pelos classificadores.     

 

6.Duração                                                 

 A prova oral tem a duração máxima de 25 minutos. 

 

Nota: A classificação final da prova consiste na média ponderada da prova oral e da prova escrita, 

com peso de, respetivamente, 30% e 70%.   

   

  

 

 


