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Inglês 
 Para: 

 Reprografias 

Prova 358  Portal do Agrupamento 

Tipo de Prova – Oral  Diretores de Turma 

Ensino Secundário – 12º Ano 

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. 

Na prova, são objeto de avaliação a competência comunicativa nas vertentes interação e produção orais. 

 

 

 

 

Caraterização da Prova 
 

A prova consiste, no seu conjunto, na realização de atividades que se desenvolvem em três momentos 

distintos: 1.º - Interação Examinador e Examinando; 2.º - Produção Individual dos Examinandos;  

3.º - Interação em Pares. As atividades têm como suporte estímulos orais, escritos e/ou visuais. 
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A estrutura da prova oral sintetiza-se no quadro seguinte: 

 
Quadro 1 – Estrutura e valorização da prova oral 

 

Domínios Competências Conteúdos Atividades Cotação 

 
Produção e 
Interação Orais 

 
Competência linguística  
 
(especificamente, 
competência lexical e 
semântica) 
 
Competência pragmática  
 
(especificamente, 
competência discursiva e 
funcional) 
 

Competência 

sociolinguística 

 
 

Áreas do conteúdo 
sociocultural 
enunciadas nos 
documentos em 
vigor da disciplina. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interação 
professor-aluno 
 
 
Produção 
individual do 
aluno 
 
Interação aluno -
aluno 

 

 
 
 
 
 

200 
pontos 

 

Critérios de Classificação 
 

Na prova oral a classificação é atribuída de acordo com a tabela de categorias e descritores de nível, 

baseada nos descritores do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas.  

Ver ANEXOS 1 E 2 (páginas 4 e 5). 

 

Material 
 

O material é fornecido pelo júri. 

 

 Duração 
 A prova oral tem a duração máxima de 25 minutos.  

NOTA:  

A classificação das provas constituídas por duas componentes é de 0 a 20 valores e é expressa pela 

média arredondada às unidades das classificações obtidas nas duas provas.  

A componente escrita tem o peso de 70% e a componente oral de 30%. 
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ANEXO 1 

Critérios de Classificação-Prova Oral- 358 

Classificação Âmbito – 50p Correção – 30p Fluência – 20p 
Desenvolvimento 

Temático e Coerência – 
50p 

Interação – 50p 
 

18-20 

 Para se exprimir com clareza 
sobre a maioria dos assuntos usa: 
- Um leque alargado de recursos 
linguísticos; 
- Expressões complexas/ 
variadas; 
- Circunlocuções ocasionais. 

 Usa com correção: 
      - um vocabulário adequado; 
      - estruturas gramaticais 
        variadas. 
 Pronúncia claramente inteligível. 
 Entoação clara. 
  Erros ocasionais que não 
perturbam a comunicação. 

 Produz discursos: 
   - coerentes; 
   - com ritmo adequado; 
         - com poucas 
pausas evidentes. 
 Hesitações ocasionais. 

 Desenvolve um tema com 
coerência: 

  - fornece informações;  
  - apresenta argumentos;  
  - menciona exemplos 
relevantes. 

    Utiliza eficazmente 
mecanismos de  coesão. 

 Inicia, mantém e conclui um discurso 
eficazmente. 
 Usa expressões corretas que sustentam 
o seu discurso. 
 Faz observações pertinentes. 
  Dá seguimento a declarações de outros. 
 Pede esclarecimentos ou reformulação. 

14 - 17      

10 - 13 

  Para se exprimir sobre 
assuntos correntes e previsíveis, 
usa: 
- meios linguísticos suficientes; 
- circunlocuções. 
 Eventuais 
hesitações/repetições/ 
dificuldades de formulação. 

 Usa com correção: 
   - vocabulário elementar; 
   - estruturas gramaticais simples. 
 Pronúncia percetível. 
 Entoação clara. 

 Produz um discurso: 
   - com relativo à-
vontade; 
   - com pausas para 
planear e remediar. 

 Transmite informação simples 
e direta, exprimindo o essencial. 
    Liga frases simples com 
conectores elementares e mais 
frequentes. 

 Num discurso:   
- inicia;  
- mantém;  
- conclui  
 Exprime-se e reage com correção a um 
leque de funções linguísticas. 
  Pede esclarecimentos ou reformulação. 

5 - 9      

0 - 4 

 Usa um repertório básico de 
palavras e expressões simples 
relacionadas com situações e 
necessidades concretas. 
 

 Usa, com um controlo muito 
limitado: 
  - algumas estruturas          
gramaticais simples; 
  - um repertório memorizado. 
     Pronúncia percetível com algum 
esforço. 
 

 Produz enunciados: 
- muito curtos 
- isolados 
- estereotipados; 
- com muitas pausas. 

   Fornece informações 
básicas. 
   Liga palavras ou grupos de 
palavras  com conectores muito 
simples. 

    Num discurso:   
- inicia;  
- mantém;  
- conclui  
   
 Reage a um leque muito limitado de 
funções linguísticas elementares. 

 

 

 

 

 

 

conversas simples, 

utilizando as expressões 

mais comuns. 

 

conversas muito simples, utilizando 

as expressões mais comuns, com 

bastante dificuldade. 
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ANEXO 2 

Grelha de classificação- Prova Oral (358)                                                                                             

Categorias  

Âmbito 

  

Correção 

  

Fluência 

 

 

Desenvolvimento 

Temático e Coerência 

 

 

Interação 

 

 

Total 

 

100% 

Class. 
50p 

 

30p 

 

20p 

 

50p 

 

                    50p 

 
      

      Pontos 

50 40 30 20 10 0 30 24 18 12 6 0 20 16 12 8 4 0 50 40 30 20 10 0 50 40 30 20 10 0 200  

 

     Aluno 

 

                                
                                

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

As professoras responsáveis:   ________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
________________________________________ 

________________________________________ 

 


