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Inglês 
 Para: 

 Reprografias 

Prova 21 | 2022  Portal do Agrupamento 

Tipo de Prova – Oral  Diretores de Turma 

3º Ciclo do Ensino Básico 

Despacho Normativo 7-A/2022, de 24 de março 

 

 Associação de Pais e Encarregados de Educação 

 Biblioteca /CRE 

 

Esta informação dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

•• Objeto de avaliação; 

•• Caracterização da Prova; 

•• Material autorizado; 

•• Duração; 

•• Critérios gerais de classificação.  

 

Objeto da Avaliação 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, as Aprendizagens 

Essenciais e as orientações presentes no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR. 

A prova pode mobilizar aprendizagens de anos de escolaridade anteriores e reflete uma visão integradora 

dos diferentes domínios. 

A prova permite avaliar a competência comunicativa nas vertentes da compreensão, interação e produção 

oral. 

Domínios de referência temática: 

 Experiências enriquecedoras de vida/ Socialização/ Programas de Intercâmbio 

 Problemas de saúde/ Organizações de saúde não-governamentais 

 Voluntariado/ Organizações de voluntariado 

 A evolução das tecnologias 
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Caracterização da Prova 

Parte 1: Momento de entrevista/interação: Examinador - Examinando  

O aluno deverá responder, de seguida ou alternadamente, a algumas perguntas de ordem pessoal 

interpostas pelo(s) examinador(es). 

Parte 2: Momento de produção individual do examinando. 

O examinando receberá documentos e, após um a dois minutos de preparação, terá de se exprimir sobre o 

que lhe foi atribuído. 

Parte 3: Momento de Interação: Examinador/Examinando – Examinando 

Os examinandos deverão interagir seguindo instruções do(s) examinador(es). 

 

Material Autorizado 

O examinando utilizará apenas o material que lhe será fornecido pelo examinador em momentos 
determinados da prova. 

 

Duração 

A prova tem a duração até 15 minutos. 

 

Critérios Gerais de Classificação 

Na prova oral a classificação é atribuída de acordo com descritores de desempenho que contemplam os 
seguintes critérios: 

 Desenvolvimento temático e coerência – 25 pontos 

 Gramática e Vocabulário – 25 pontos 

 Pronúncia / Fluência – 25 pontos 

 Interação / Comunicação – 25 pontos 
 

O aluno é classificado individualmente pelo seu desempenho nos três momentos de avaliação. 

É obrigatória a realização das componentes escrita e oral da Prova de Equivalência à Frequência. 

A classificação final da Prova de Equivalência à Frequência corresponde à média aritmética simples, 
arredondada às unidades, das classificações das duas provas (escrita e oral) expressas em pontos percentuais 
(de 0 a 100) e convertida posteriormente na escala de níveis de 1 a 5. 


