INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho

Inglês
Prova 21 / Prova Escrita e Oral / 2021
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3º Ciclo do Ensino Básico
Introdução
O presente documento divulga informação relativa ao exame de equivalência à frequência
da disciplina de Inglês, a realizar em 2021, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Critérios gerais de classificação
• Material
• Duração
Objeto de avaliação
A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Programa de Inglês do
Ensino Básico, Aprendizagens essenciais) e as orientações presentes no Quadro Europeu
Comum de Referência para as Línguas - QECR e permite avaliar aprendizagens passíveis de
avaliação numa prova escrita de duração limitada, nos domínios da Leitura, da Produção
escrita e da Gramática.
Os temas que constituem o objeto de avaliação são os que se apresentam em seguida:
- Summer camps;
- School exchanges;
- Music and the big screen;
- Technology;
- Health and fitness;
- Work.
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Caracterização da prova escrita
Os itens têm como suporte um texto.
A prova é cotada para 100 pontos.
A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1.

Quadro 1 — Valorização dos domínios
Domínios

Cotação
(em pontos)

Grupo I – Leitura e compreensão / Vocabulário

40 a 45

Grupo II - Gramática

30 a 35

Grupo III - Produção escrita

20

I.
• Correspondência-sinónimos
• Identificação de parágrafos ou identificação de frases verdadeiras, falsas e correção
das afirmações falsas
• Seleção de informação/ completamento espaços
• Dar resposta a perguntas de interpretação
• Selecionar o vocábulo apropriado para completar um texto
II.
• Aplicação e/ou transformação gramatical contextualizada:
- Tempos verbais, discurso direto/indireto, orações condicionais, preposições,
orações relativas, verbos modais, graus dos adjetivos e conectores frásicos.
III.
• Redigir um texto (80/100 palavras) subordinado a um dos temas do programa.
Em cada grupo, para além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de
outros domínios.
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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 e é expressa por um
número inteiro.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com
zero pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma
resposta, esta pode ser classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que
diz respeito.
Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando
inequivocamente a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser
considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar.
Todos os itens apresentam critérios específicos de classificação organizados por níveis de
desempenho. A cada um desses níveis é atribuída uma única pontuação. Para a
generalidade dos itens, são considerados de um a cinco níveis (N5, N4, N3, N2 e N1).
Qualquer resposta que não corresponda ao nível mais elevado descrito é integrada num dos
outros níveis apresentados, de acordo com o desempenho observado. É classificada com
zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho.
Nos itens de seleção, qualquer resposta indicada de forma equívoca, por exemplo,
fornecendo mais elementos do que o(s) pedido(s), é classificada com zero pontos.
Nos itens de construção, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não
correspondam ao solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido.
Na tarefa final, a competência linguística só é avaliada se o examinando tiver tratado o
tema proposto e se tiver obtido, pelo menos a cotação mínima na competência pragmática.
Material
• O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta
indelével preta ou azul.
• As respostas são registadas no enunciado da prova. A folha de rascunho fornecida ao
aluno não será recolhida para classificação.
• Não é permitido o uso de dicionários.
• Não é permitido o uso de corretor.
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•

Duração

A prova escrita tem a duração de 90 minutos.
Caracterização da prova Oral
Compreensão e produção oral.
A interação oral – professor(es) – aluno/ aluno – professor inclui:
-Algumas questões prévias (3 a 4)
-Leitura e interpretação de um texto
-Interpretação de imagens
-Competência discursiva e funcional sobre o(s) tema(s) do currículo
Critérios gerais de classificação
A prova é cotada para 100 pontos.
-A compreensão e produção do oral serão desvalorizadas caso as respostas não
correspondam ao que for pedido pelo (s) professor(es) interlocutor(es).
Duração
A prova tem a duração de 15 minutos.

Aprovado em Conselho Pedagógico de _____de _______________de 2021
Publicado em ___ / _____ / de 2021

O Diretor ___________________________
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