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Informação - Prova de Equivalência à Frequência 

INGLÊS – Prova Oral 2022  

Prova 45    

1.º Ciclo do Ensino Básico (Descreto-Lei n.º55/2018 de 6 de julho)  

 
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 1.º ciclo 

do ensino básico da disciplina de Inglês – componente escrita, a realizar em 2022, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Características e estrutura 

• Critérios gerais de classificação 

• Duração 

• Material autorizado 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais da componente curricular de Inglês, a Es-

tratégia Nacional para a Cidadania e o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e per-

mite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada. 

A prova inclui um texto cujo vocabulário e estruturas gramaticais os alunos deverão, obrigatoria-

mente, dominar no final do 1º ciclo. 

 

Características e estrutura 

A prova oral é constituída por quatro grupos de itens. 

-No Grupo I avalia-se o domínio da Expressão Oral (identificação pessoal). 

- No Grupo II avalia-se a Leitura. 

- No Grupo III, avaliam-se os domínios da Compreensão e Expressão Oral (interpretação de um 

texto). 

- No Grupo IV avalia-se o domínio da Expressão Oral (descrição de uma imagem).  

 

Critérios gerais de classificação 

São considerados cinco categorias para a classificação do desempenho do aluno: interação, 

correção gramatical, adequação do vocabulário, pronúncia e expressividade e desenvolvimento 

temático. 

Nestes critérios, o entendimento que se faz das categorias acima referidas é o seguinte: 

 



2022 | Informação Prova de Equivalência à Frequência – Prova Oral de Inglês  •  Página 2 de 2 

INTERAÇÃO 

 

Refere-se à capacidade de comunicar oralmente com outro(s) falante(s). 

 

 

CORREÇÃO 

GRAMATICAL 

 

Refere-se à capacidade de usar estruturas gramaticais corretamente. 

 

ADEQUAÇÃO DO 

VOCABULÁRIO 

 

Refere-se à capacidade de usar o vocabulário adequado. 

 

PRONÚNCIA E 

EXPRESSIVIDADE 

 

Refere-se à capacidade de formular e/ou prosseguir um discurso com ritmo 

adequado ao contexto. 

 

DESENVOLVIMENTO 

TEMÁTICO 

 

Refere-se à capacidade de utilizar conhecimentos/informação sobre a 

imagem apresentada. 

  

Duração 

A prova oral tem a duração máxima de quinze (15) minutos. 

 

Material autorizado 

Texto selecionado e fornecido pelos elementos do júri. 

Imagem selecionada e fornecida pelos elementos do júri.  

Não é permitido o uso de dicionário. 

Os alunos podem usar uma folha de rascunho e caneta/lápis fornecido pelo júri. 

 


