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Código da Prova 21 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3ºCiclo do Ensino Básico  
 

 

O presente documento visa divulgar as características da oral de equivalência do 3º Ciclo da disciplina de Inglês, a 

realizar em 2022,nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Material 

• Duração 

• Critérios gerais de classificação  

 
Objeto de avaliação 
 
A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor, nomeadamente o Programa de  Inglês, 3.º Ciclo, LE I 

e o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas — QECR (2001). No projeto de construção dos exames de 

equivalência à frequência de Inglês, no 3.º ciclo do ensino básico, prevê-se a aplicação de duas provas (uma escrita e 

uma oral, com a duração de 90 minutos e a duração máxima de 15 minutos, respetivamente), com competências 

específicas, que contemplem e tenham como objeto de avaliação as várias vertentes da competência comunicativa. 

No ano letivo de 2021/22, é objeto de avaliação a competência comunicativa nas vertentes da compreensão da escrita, 

da produção escrita, do funcionamento da língua e da interação (oral e escrita). O desempenho dos alunos envolve a 

mobilização dos conteúdos programáticos, nomeadamente, Língua Inglesa, Produção e Interpretação de Textos e 

Sociocultural, bem como os   respetivos processos de operacionalização, prescritos pelo Programa. 

Não são objeto de avaliação conteúdos específicos da Leitura Extensiva e da Língua Inglesa  previstos para o 9.º ano. 

Os conteúdos programáticos serão testados em duas partes (Prova Escrita e Prova Oral), através da ativação das 

seguintes competências (por referência ao QECR). 

 

Competências 

Quadro 1 – Partes da prova e competências ativadas 

 

Parte I – Prova Escrita Competências ativadas 
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I. Compreensão da escrita (leitura) 

 Competência linguística (especificamente, competência 
lexical e competência semântica) 

 Competência pragmática (especificamente, competência discursiva 
e competência funcional) 

 
II. Funcionamento de língua 

 Competência lexical 

 Competência gramatical 

 Competência semântica 

 
III. Produção escrita 

 Competência linguística 

 Competência sociolinguística 

 Competência pragmática 

Parte II – Prova Oral Competências ativadas 

I. Interação oral  Competência linguística 

 Competência sociolinguística 

 Competência pragmática 

NOTA: O examinando realiza a prova em folha própria e fornecida pela escola. 

 

Parte II – Prova Oral  

A Prova Oral consiste na realização de duas a três atividades: 

I. Atividade de interação oral (professor interlocutor - aluno), cujos temas se inserem nas  áreas do conteúdo 

sociocultural enunciados no Programa; 

II. Produção individual do aluno 

Atividade Tipo de texto de 

suporte/ a produzir 

Tipologia de itens Número 

de itens 

Cotação 

  I 
Interação  
Oral 

Selecionados de 
entre os tipos de 
enunciados      no 
Programa 

Interação professor 
interlocutor – aluno 
(produção de textos orais 
correspondendo a 
necessidades específicas             
de comunicação social) 

 
 
 

1 

100 pontos 
distribuídos pelos  
seguintes 
parâmetros: 
Âmbito – 20 pontos 

Correção – 20 pontos 

Fluência –20 pontos 

Desenvolvimento 
temático e coerência 
– 20 pontos 

Interação – 20 pontos 

II 
Produção 
individual do 
aluno 

Selecionados de 
entre os tipos de 
enunciados  no 
Programa 

Produção oral – itens de 
construção 
(produção de textos orais 
sobre um tema inserido nas 
áreas do conteúdo 
sociocultural do programa) 

 
 
 

1 
 
 

 

Material 

Devem ser seguidas as indicações do professor interlocutor. 

 
Duração 

A aplicação dos instrumentos de avaliação não poderá ultrapassar os tempos indicados para cada  parte – 15 minutos 

para a prova oral.  


