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INFORMAÇÃO PROVA – PROVA EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA (PEF) – ORAL 

Inglês LE1 – (21)                                         MAIO DE 2019 

 
Prova de 2019 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

 

 

O presente documento visa divulgar informações da prova de equivalência à frequência do 3.º ciclo do 

ensino básico da disciplina de Inglês, a realizar em 2019 pelos alunos que se encontram abrangidos pelo 

artigo n.º 14 do Despacho Normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril.  

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e do 

Programa/ Metas Curriculares da disciplina.  

 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:  
 

• Objeto de avaliação;  

• Características e estrutura da prova;  

• Critérios gerais de classificação;  

• Duração.  

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos, para que fiquem devidamente informados sobre a 

prova que irão realizar.  

 

1. Objeto de Avaliação 
 

    A prova oral tem como referentes o programa de Inglês para o 3º ciclo do ensino básico, as metas 

curriculares para o ensino básico (2013) e o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas. A 

prova avalia a aprendizagem nos domínios do Ouvir / Compreender; Ler / Compreender; Falar (dentro 

dos tópicos abordados nos domínios de referência), visando as seguintes competências: 

• Compreender mensagens orais provenientes de diferentes fontes e em diferentes contextos; 

• Identificar a informação relevante contida na mensagem; 

• Utilizar vocabulário adequado e variado;  

• Organizar o discurso de forma coerente, aplicando as estruturas linguísticas adequadas; 

• Utilizar estratégias variadas para resolver dificuldades na transmissão da mensagem;  

• Expressar opiniões;  

• Interagir adequadamente com o seu interlocutor. 
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2. Características e estrutura da prova 
 

A prova oral, realizada individualmente, constará de três momentos: 

 

1º Momento: Interação inicial entre o examinador e examinando (+/- 5 minutos) - 30% 

Diálogo entre o examinador e o examinando; 

Resposta a questões de carácter pessoal  

    (identificação, interesses, gostos, escola, etc.). 

 

2º Momento: Descrição de uma imagem (+/- 2 minutos) - 20% 

O examinando terá de descrever a imagem fornecida pelo examinador. 

 

3º Momento: Produção Individual (+/- 8 minutos) - 50% 

O examinando terá de responder às questões feitas pelo examinador sobre os conteúdos 

lecionados ou falar sobre imagens e/ou enunciados escritos fornecidos pelo examinador, emitindo 

a sua opinião. 

3. Critérios gerais de classificação 
 

 

▪ Não será atribuída qualquer pontuação aos alunos que revelem total incapacidade de compreensão e 
comunicação. 
 

▪ Para a classificação são apresentados 5 níveis de desempenho: 

N5 

- Discurso muito fluente; 

- Organização coerente das ideias; 

 -Boa capacidade de análise crítica; 

- Domínio das estruturas linguísticas; 

- Utilização de vocabulário adequado e variado; 

- Utilização de conectores adequados;  

- Pronúncia sempre percetível e boa entoação. 

90-100 

N4 
- Discurso fluente; 

- Organização coerente das ideias; 
70-89 
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- Capacidade de análise crítica bastante satisfatória; 

- Domínio de grande parte das estruturas linguísticas; 

- Utilização de vocabulário adequado; 

- Utilização de conetores adequados;  

- Erros de estrutura irrelevantes; 

- Pronúncia percetível e boa entoação. 

N3 

- Discurso com algumas interrupções e alguma fluência; 

- Organização das ideias nem sempre coerente; 

- Alguma capacidade de análise crítica; 

- Utilização de vocabulário com algumas lacunas; 

- Erros gramaticais, mas com algum controlo sobre estruturas básicas;  

- Utilização de conectores básicos;  

- Pronúncia com alguns desvios ao padrão, mas percetível. 

50-69 

N2 

- Discurso com hesitações e pouca fluência; 

- Organização deficiente das ideias; 

- Utilização limitada de vocabulário; 

- Utilização muito deficitária de estruturas gramaticais básicas; 

- Incapacidade de utilização de conetores básicos; 

- Pronúncia pouco percetível; 

- Fraca capacidade de análise crítica. 

20-49 

N1 

- Utilização muito limitada de vocabulário; 

- Ausência de estruturas gramaticais básicas; 

- Incapacidade de utilização de conectores básicos; 

- Pronúncia impercetível; 

- Discurso com muitas hesitações e ausência de fluência; 

- Organização muito deficiente das ideias; 

- Incapacidade de análise crítica. 

0-19 
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4. Duração  
 

A prova tem a duração de 15 minutos.  

 
 

 

 

 

Aprovada em reunião de Conselho Pedagógico de 15 de Maio de 2019 
 


