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1.º Ciclo do Ensino Básico
1. INTRODUÇÃO
O presente documento divulga as caraterísticas da prova de equivalência à frequência do
1.º ciclo do ensino básico da disciplina de Inglês – componente oral a realizar em 2018 pelos
alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º
17/2016, de 4 de abril.
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação e
do programa da disciplina.
Dá a conhecer os seguintes aspetos:


Objeto de avaliação;



Caracterização da prova;



Critérios de classificação;



Duração.
Caso existam alunos abrangidos pelo Decreto-lei nº 3/2008, de 7 de janeiro, que se auto

proponham à realização desta prova, a mesma será adaptada às suas necessidades, em
conformidade com o que consta no respetivo Programa Educativo Individual.

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências
enunciadas no Programa e nas Metas Curriculares de Inglês para o 1º Ciclo, em vigor.
Esta prova de avaliação da oralidade tem como objeto as competências de
compreensão/interpretação, produção e interação orais, sem esquecer as competências de
uso da língua e sociocultural. A prova pode implicar a mobilização de aprendizagens inscritas
no programa, não expressas nesta informação.
Os conteúdos programáticos encontram-se organizados em três componentes distintas,
que devem ser perspetivadas de modo integrado, sendo transversais a todos os momentos da
prova:



Compreensão/interpretação, produção e interação orais;



Dimensão sociocultural;



Língua Inglesa.

3. CARATERIZAÇÃO DA PROVA
A prova é composta por uma prova oral.
A prova tem a cotação global de 100 pontos.
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4. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
A classificação a atribuir resulta da correção da interação oral levada a cabo com o
examinador.

5. DURAÇÃO
A prova tem a duração máxima de 15 minutos.

