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1. COMPETÊNCIAS 
 

Na prova, são objeto de avaliação as competências de interpretação e de produção oral, 
concretizadas nos desempenhos descritos no programa: Competências de Uso de Língua para o 12º 
ano – Interpretação (Ler) e Produção (Escrever) e Competência Sociocultural. 
A demonstração destas competências envolve a mobilização dos conteúdos programáticos,  
devendo o examinando utilizar estratégias de entre as enunciadas no programa. Assim, o aluno 
deve:  

• utilizar fórmulas adequadas de abertura e fecho, cumprimentos e apresentação. 
• estruturar o discurso oral formal e informal 
• participar em diálogos  e dramatizações. 
• usar estratégias de compensação e facilitação para superar problemas de expressão oral. 
• verbalizar perceções, experiências, sentimentos e convicções e reagir às de outros. 
 
2.  CONTEÚDOS TEMÁTICOS 
 

• English  worldwide 
• Citizenship and Multiculturalism 
• Democracy and globalisation 
• 1950s – 1990s: culture, art and society 

 
 
3.  ATIVIDADES/TAREFAS  
 

•  Interacção examinador – examinando 
 
1. Estabelecer contactos. 
 
Responder a perguntas de âmbito pessoal e educativo, por exemplo, sobre si próprio, a 
sua família, os seus amigos, a escola, etc. 

 

• Produção individual do examinando. 
 

1. Descrever imagens, situações, sentimentos, pessoas, lugares, atividades, acontecimentos e       
interesses 
 

     2. Realizar breves exposições sobre um tema conhecido.  
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• Interacção em pares 
 
• 1. Responder a perguntas abertas sobre um assunto. 
 
      2. Utilizar estratégias para fazer valer a sua posição, convencer. 
 
      3. Desenvolver linhas de argumentação, explicações 
 

4.   PROCEDIMENTOS 
 
• O examinador entrevista  alternada ou  simultaneamente os examinandos em tempos  

aproximadamente iguais. 
• O examinando tira à sorte uma imagem e dispõe de tempo de preparação para se exprimir 

oralmente sem ser interrompido 
• O examinador entrega aos dois examinandos uma tarefa que exige a cooperação entre ambos 

e não intervém durante essa fase. 
• O examinador intervém na parte final da tarefa,  interpelando os dois examinandos 

 
5. CATEGORIAS/CLASSIFICAÇÃO 
 

• Âmbito -                                                     25%  =  50 pts 
• Correcção -                                                 15%  =  30 pts 
• Fluência -                                                   10%   =  20 pts 
• Desenvolvimento Temático e Coerência - 25%  =  50 pts 
• Interacção -                                                 25%  =  50 pts 

 
                                                       Total - 100% = 200pts 
A classificação da prova é expressa na escala de 0 a 200 pontos. No apuramento da 

classificação final a prova oral terá uma ponderação de 30%, média aritmética simples, arredondada 
às unidades, das classificações das duas componentes. 

 
6. DURAÇÃO  

 
A prova oral  tem a duração de 20 minutos. 


