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           Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia 

                                                         

INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

INGLÊS          maio de 2020  

  Prova 06 | 2020 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho; Despacho Normativo n.º 3-

A/2020, de 5 de março; Decreto-Lei nº 14-G/2020, de 13 de abril) 
 

                                                                         PROVA ESCRITA E PROVA ORAL 

                                                                                                                        

1. Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 2.º ciclo do 

ensino básico da disciplina de Inglês, a realizar em 2020.  

A prova de equivalência à frequência realiza-se a nível de escola e tem por referência o Programa de Inglês 

e as Aprendizagens Essenciais da disciplina, bem como o Quadro Europeu Comum de Referência para as 

Línguas, e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação em prova escrita e oral de duração 

limitada. 

A prova é constituída por duas componentes: a prova escrita e a prova oral, sendo obrigatória a realização 

das duas. 

A classificação final da prova corresponde à média aritmética simples, arredondada às unidades, das 

classificações das duas componentes (escrita e oral). 

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

Programa e das Aprendizgens Essenciais de Inglês do Ensino Básico.  

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

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização da prova; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material autorizado; 

• Duração. 

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos e com eles deve ser analisado, para que fiquem 

devidamente informados sobre a prova que irão realizar. 
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Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado dos 

itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão balizados pelo Programa 

e pelas Aprendizagens Essenciais da disciplina, em adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito. 

Prova: Escrita 

 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 
 

A prova escrita avalia a competência comunicativa nos domínios da Leitura (Reading), do Léxico e 

Gramática (Lexis and Grammar), da Escrita (Writing) e do Domínio Intercultural (Intercultural Domain). 

O Domínio Intercultural concretiza-se nas seguintes áreas: 

 

. Identificação pessoal (própria e de outros) 

. Família 

. Descrição (física, psicológica e vestuário) 

. Escola 

. Casa 

. Rotina diária 

. Atividades de tempos livres 
 

Estas áreas devem ser perspetivadas de modo integrado, sendo transversais a todos os momentos da 

prova. 

A prova pode implicar a mobilização de aprendizagens inscritas no programa e nas aprendizagens 

essenciais da disciplina, não expressas nesta informação.  

2. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 
 

A prova é realizada no próprio enunciado. 
 

A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por três grupos. 

A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1. 

Quadro 1 – Valorização dos domínios 

Grupos Domínios 
Cotação 

(em pontos) 

I Leitura 50 

II Gramática 20 

III Escrita 30 

 

Em cada grupo, além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de outros domínios. 

No Grupo I avalia-se a aprendizagem no domínio da leitura. Este grupo inclui dois ou três textos que 

constituem o suporte de itens de seleção (escolha múltipla, associação/correspondência, ordenação) e de 

itens de construção (resposta curta, resposta restrita). 
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No Grupo II avalia-se a aprendizagem no domínio da Gramática, através de itens de construção (resposta 

restrita, resposta curta). Alguns destes itens podem apresentar-se sob forma de tarefas de completamento 

e transformação.   

O Grupo III que permite avaliar aprendizagem no domínio da escrita, é constituído por dois itens, um de 

formulação de questões respeitantes às regras de funcionamento da Língua Inglesa, e outro de produção 

de um texto corretamente estruturado, com aplicação de regras de código escrito da Língua Inglesa. Este 

item apresenta orientações no que diz respeito à tipologia textual, tema e extensão (50 -100 palavras). 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

 
Tipologia de itens Número de itens 

Cotação por item 
(em pontos) 

Itens de seleção 

Verdadeiro/Falso 
Associação 
Ordenação 
Completamento 

3 a 12 3 a 12 

Itens de construção 

Completamento 
Resposta curta 
Resposta restrita 

3 a 12 3 a 27 

Resposta extensa 1 20 

 

3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos 

de classificação apresentados para cada item. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

ITENS DE SELEÇÃO 

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas. Podem ser 

atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

Nos itens de completamento e nos de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas 

totalmente corretas. Poderão ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com 

os critérios específicos. 

Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

Nos itens de resposta restrita, as respostas são classificadas tendo em conta, além do conteúdo, a 

organização e a correção da expressão escrita nos planos ortográfico, de pontuação, lexical, morfológico e 

sintático. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a resposta seja 

classificada com zero pontos. 
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Em relação ao item de resposta extensa que faz parte do Grupo III, a cotação é distribuída pelos 

parâmetros Tema e Tipologia, Coerência e Pertinência da Informação, Estrutura e Coesão, Morfologia e 

Sintaxe, Repertório Vocabular e Ortografia. Neste item, são desvalorizadas as respostas que não respeitem 

as indicações apresentadas relativamente à tipologia textual, ao tema ou à extensão. São classificadas com 

zero pontos as respostas em que se verifique o afastamento integral do tema e da tipologia ou cuja 

extensão seja inferior a 50 palavras. 

4. MATERIAL 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou 

preta. 

As respostas são registadas no enunciado da prova. 

Não é permitido o uso de corretor. 

É permitida a consulta de dicionários unilingues e/ou bilingues. 

5. DURAÇÃO 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

Prova: Oral 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova oral avalia a competência comunicativa nos domínios leitura (Reading), da compreensão oral 

(Listening), da interação oral (Spoken interaction), da produção oral (Spoken Production) e do Domínio 

Intercultural (Intercultural Domain). 

O Domínio Intercultural concretiza-se nas seguintes áreas temáticas: 

. Cumprimentos 

. Identificação pessoal 

. Descrição (física, psicológica e vestuário) 

. Rotina diária 

. Família 

. Casa 

. Comida e bebidas 

. Preferências 
 
2. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 
 

A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por três momentos. 

A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 3. 

Quadro 3 – Valorização dos domínios 

Momentos Domínios 
Cotação 

(em pontos) 

1.º Interação/Compreensão Oral 60 

2.º Produção Oral 20 

3.º Leitura 20 
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No 1.º momento, avalia-se a interação entre o examinador e o examinando, em que o segundo responde a 

questões sobre si próprio, e a compreensão oral, através da apropriação do sentido das questões 

colocadas. 

No 2.º momento avaliam-se os conhecimentos do aluno no domínio da produção oral, nomeadamente a 

produção de enunciados orais com pronúncia e entoação adequadas assim como a apresentação de 

discursos de cunho pessoal de forma simples e linear.  

No 3º momento, avalia-se o desempenho do aluno no domínio da leitura através da leitura de um texto, 

em voz alta. 

3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos 

de classificação apresentados para cada momento e é expressa por um número inteiro, previsto na grelha 

de classificação. 

As respostas que não possam ser claramente identificadas como corretas são classificadas com zero 

pontos. 

Não será atribuída classificação a produções orais que não obedeçam ao(s) tema(s) proposto(s). 

São considerados cinco critérios para a classificação do desempenho do aluno:  

• Fluência da leitura – refere-se à expressividade, pronúncia, respeito pela pontuação e facilidade no 

ato da leitura; 

• Apreensão crítica do significado e da intenção das questões – refere-se à capacidade de responder 

com clareza as ideias presentes no texto; 

• Clareza e fluência da expressão oral – refere-se à capacidade de formular e/ou prosseguir um 

discurso com ritmo adequado, sem demasiadas hesitações ou reformulações que dificultem a 

compreensão ao(s) interlocutor(es); 

• Correção e adequação discursiva – refere-se à capacidade de usar correta e adequadamente as 

estruturas vocabulares básicas, pronúncia e variedade vocabular; 

• Desenvolvimento, sem desvios, dos assuntos propostos – refere-se à capacidade de responder, 

sem desvios e de forma acertada, às diferentes questões colocadas, evidenciando alguma facilidade 

no ato da comunicação. 

 

4. MATERIAL 

O material a utilizar durante a prova será disponibilizado pela escola, no momento da prova.  

5. DURAÇÃO 

A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos. 

 

 

 


