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Informação – Prova de equivalência à frequência 

                       2019/2020 

Básico 
Disciplina: Inglês  
Prova Oral  : 21  

 

1.Introdução  

 

O presente documento visa divulgar as características da Prova de Equivalência à Frequência do 

3ºº Ciclo do ensino básico da disciplina de INGLÊS, a realizar, em 2020, pelos alunos que se 

encontram abrangidos pelos planos de estudo instituído pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de 

julho, alterado pelos Decretos -Leis n.º 91/2013, de 10 de julho, 176/2014, de 12 de dezembro, 

e 17/2016, de 4 de abril. Foi igualmente tido em consideração o Despacho Normativo n.º 3-

A/2019, de 26 de fevereiro. 

As informações apresentadas, neste documento, não dispensam a consulta da legislação 

referida e do Programa da disciplina. 

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

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização da prova; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

 

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos, para que fiquem devidamente 

informados sobre a prova que irão realizar. 

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, em adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito. 
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2. Objeto de avaliação           

 

A prova tem por referência o Programa de Inglês, 3º Ciclo, LEI e o Quadro Europeu de Referência 

para as Línguas – QECR (2001) e permite a avaliação das aprendizagens, através da realização 

de uma prova escrita de duração limitada. 

No presente ano letivo, é objeto de avaliação a competência comunicativa nas vertentes da 

compreensão (do oral e da escrita) e da produção escrita. O desempenho dos alunos envolve a 

mobilização dos conteúdos programáticos, nomeadamente, Língua Inglesa, Produção e 

Interpretação de Textos e Sociocultural, e os respetivos processos de operacionalização, 

prescritos pelo Programa. 

 

 3. Características e estrutura 

 

A prova deve ser cotada para 100 pontos.  

A prova pretende avaliar a competência do aluno enquanto falante de uma língua estrangeira. 

A prova oral inclui: 

 Leitura de um texto e/ou observação e comentário de uma imagem, fornecidos pelo 

examinador, relacionados com as áreas temáticas do programa. 

 Perguntas de interpretação sobre o texto, opinião pessoal, eventual tradução de algumas 

frases do texto, etc. 

 

A valorização relativa dos temas apresenta-se na seguinte tabela: 
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Domínios  Conteúdos Tipologia de itens 
Número 

de itens 

Cotação 

por 

domínios 

I- Entrevista dirigida 

prof-aluno 

• Imagens/ textos 
curtos/ cartões 
(escritos ou orais) 
referentes aos temas 
socioculturais do 
Programa.  

Itens de construção (resposta 

restrita, resposta curta) 
5 a 10 

 
30 pontos 

II- Diálogo 

interação prof-

aluno 

 

Produção individual 

do aluno. 
Itens de construção (resposta 

restrita, resposta curta) 
5 a 10 30 pontos 

III- Diálogo 

interação aluno-

aluno 

 

Itens de construção (resposta 

restrita; resposta extensa) 

 

 

6 a 15 

 

40 pontos 

 

 

4.Critérios gerais de classificação 

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

específicos apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 

Para as duas partes da prova, a classificação será atribuída com base na competência 

comunicativa da oralidade: 

 compreensão de discurso fluído, produção e interação de acordo com as linhas de 

argumentação dentro dos tópicos abordados (pertinência da argumentação, adequação ao 

tema); 

 adequação formal do discurso: correção linguística (funcionamento da língua, pronúncia), 

variedade sintática, organização do discurso, domínio de vocabulário específico. 
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5. Material 

O aluno não pode utilizar qualquer tipo de material durante a prova. Todo o material utilizado 

na prova oral será facultado pelo professor. 

6.Duração                                                 

    

A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos. 

 

 


