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INFORMAÇÃO- PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  
INFORMAÇÃO- PROVA A NÍVEL DE ESCOLA 

3 .º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
 

DISCIPLINA: INGLÊS 
CÓDIGO: 21 

 2020 

1. INTRODUÇÃO 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3 .º ciclo 

do ensino básico da disciplina de INGLÊS , a realizar em 2020, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação; 

 • Caracterização e estrutura da prova; 

 • Critérios gerais de classificação; 

 • Material autorizado; 

 • Duração. 

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

programa da disciplina. 

I – COMPONENTE ESCRITA/PROVA ESCRITA 

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Programa; Metas Curriculares de – 3º 

Ciclo, em vigor, LE I do Ensino Básico; Aprendizagens Essenciais e o Quadro Europeu Comum de Referência 

para as Línguas – QECR) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de 

duração limitada, incidindo sobre o que a seguir se refere: 

 A prova avalia o desempenho dos alunos na mobilização dos conteúdos programáticos, nomeada-

mente, Leitura e Escrita, Léxico e Gramática e Domínio Intercultural, e os respetivos processos de 

operacionalização, prescritos pelo Programa. 

 Os Grupos I e III poderão focar temas que se inserem nas seguintes áreas do Domínio Intercultural 

enunciadas nas Metas: o mundo atual (tecnologias e realidade virtual), problemas sociais e da juven-

tude. O Grupo II compreende a aplicação do conhecimento de formas de organização do léxico e/ou 

estruturas de funcionamento da língua, sistematizado nos aspetos fundamentais da gramática, tais 

como: tempos verbais, verbos modais, conjunções e frases condicionais. 

3. CARACTERIZAÇÃO E ESTRUTURA DA PROVA 

 

As respostas são registadas no enunciado da prova.   

 

A prova, composta por três grupos, consiste na concretização de tarefas que se desenvolvem através de 

uma sequência de atividades que contemplam a demonstração de competências integradas de leitura e 

escrita. O(s) tema(s) das tarefas insere(m)-se em domínios de referência prescritos pelos documentos 

curriculares em vigor. 
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O Grupo I permite avaliar o desempenho do examinando na mobilização de competências e na ativação de 

conhecimentos pertinentes para a realização de atividades no âmbito do domínio da Leitura - interpretação 

de texto e a produção de enunciados simples e breves. 

 

Exemplos de atividades: 

 Identificar afirmações como verdadeiras ou falsas. 

 Identificar frases/expressões equivalentes a frases/expressões dadas. 

 Completar frases de acordo com texto. 

 Dar resposta a perguntas de interpretação. 

 Selecionar melhor resposta para pergunta de interpretação (escolha múltipla). 

 Pesquisar sinónimos/antónimos. 

 Relacionar informação. 

 

O Grupo II permite avaliar o desempenho do examinando na mobilização de competências e na ativação de 

conhecimentos pertinentes para a realização de atividades no domínio do funcionamento do Léxico e/ou 

da Gramática - coesão e coerência gramaticais e/ou da coesão semântica. 

 

Exemplos de atividades: 

 Preencher espaços em branco. 

 Escolha múltipla. 

 Transformar frases. 

 

O Grupo III permite avaliar o desempenho do examinando no domínio da escrita e é constituído por um 

item de resposta extensa. Este item é orientado, no que respeita à tipologia textual, ao tema e à extensão 

(de 90 a 100 palavras). Serão dadas duas opções de redação, mas só uma será realizada. 

 

Exemplos de atividades: 

 Descrever situações, experiências. 

 Narrar factos, acontecimentos, experiências, com/sem guião. 

 Escrever uma carta, uma mensagem, um e-mail, seguindo determinadas instruções sobre o seu 

conteúdo e sobre o seu contexto. 

 Responder a uma carta, a uma mensagem, a um e-mail. 

 Redigir um texto de «for/against» sobre um determinado tema proposto 

Quadro I- Domínios, tipologia, número de itens e cotação 

GRUPO Domínios Tipologia de itens 
Número 
de itens 

Cotação 

I Leitura 

ITENS DE SELEÇÃO/CONSTRUÇÃO 

Indicação de frases verdadeiras ou falsas e citação para as falsas 

(True/False) 

ou 

Identificação no texto de frases/expressões equivalentes a frases 

dadas (Finding Evidence). 

ou 

Completar frases de acordo com o texto. 

3 a 5 15 

ITENS DE CONSTRUÇÃO/SELEÇÃO 3 ou 4 12 
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Questões sobre o texto (Answering questions). 

ou 

Escolher melhor resposta (Multiple Choice) 

ITENS DE SELEÇÃO 

Pesquisa de sinónimos/ antónimos, no texto, para palavras/ expres-

sões dadas (Synonyms/Opposites) 

ou 

Correspondência de informação (Matching). 

3 ou 4 12 

II Léxico e gramática 

ITENS DE SELEÇÃO 

Preenchimento de espaços em branco (Gap Filling). 
7 14 

ITENS DE SELEÇÃO 

Escolha múltipla (Multiple Choice). 
3 a 6 12 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

Transformação de frases (Rephrasing). 
2 a 4 16 

III Escrita 
ITENS DE CONSTRUÇÃO 

Produção de texto 
1 19 

Dimensão sociocultural 

Transversal a todos os momentos da prova 

 
 

 

4. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

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

GRUPOS I/II 

As respostas aos itens de seleção serão classificadas de acordo com o critério certo/errado. Nestes, qual-

quer 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. 

GRUPO III 

Os descritores de níveis de desempenho da produção escrita integram os parâmetros CONTENT (Conteúdo, 

Relevância do Conteúdo), COMMUNICATIVE ACHIEVEMENT (intenção comunicativa, convenções de forma), 

ORGANISATION (Organização, Coerência, Pontuação) e LANGUAGE (Vocabulário e Gramática, Ortografia), 

classificados numa escala de 1 a 5. A classificação final do Grupo é convertida de acordo com o peso na 

prova, em percentagem. 

 

A prova escrita é cotada de 0 a 100 pontos, que correspondem a 50% da classificação final. 

 

5. MATERIAL AUTORIZADO 

 

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

ou preta. 

 Não é permitida a consulta de dicionário. 
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 Não é permitido o uso de corretor. 

 

6. DURAÇÃO 

 

A prova tem a duração de noventa minutos, sem tolerância. 

 

II – COMPONENTE ORAL/PROVA ORAL 

 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

 Esta prova permite avaliar o desempenho do aluno através da realização de atividades de interação 

oral, cujos temas se inserem nas áreas do domínio intercultural enunciadas nos documentos curricu-

lares em vigor. 

 São consideradas cinco categorias para a classificação do desempenho do aluno: Âmbito, Correção, 

Fluência, Desenvolvimento Temático e Coerência e Interação. 

 Nestes critérios, o entendimento que se faz das categorias acima referidas é o seguinte: 

Âmbito — refere-se à capacidade de usar os recursos linguísticos necessários à comunicação, em 

termos de variedade, extensão/espectro do conhecimento. 

Correção — refere-se à capacidade de usar as estruturas gramaticais e pronunciar as palavras de 

acordo com as regras do sistema linguístico e também de usar o vocabulário e a entoação adequa-

dos. 

Fluência — refere-se à capacidade de formular e/ou prosseguir um discurso com ritmo adequado ao 

contexto, sem que hesitações, pausas ou reformulações exijam demasiado esforço de compreensão 

ao(s) interlocutor(es). 

 

Desenvolvimento Temático e Coerência: 

Desenvolvimento temático - refere-se à capacidade de utilizar conhecimentos/informação e de se expres-

sar sobre qualquer um dos temas prescritos pelo programa da disciplina. 

Coerência — refere-se à capacidade de sequenciar ideias e de organizar informação, ativando componen-

tes da competência discursiva. 

Interação — refere-se à capacidade de comunicar oralmente com outro(s) falante(s), envolvendo  negoci-

ação de significado entre emissor(es) e recetor(es) da mensagem. 

 

2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

 As áreas do domínio intercultural a abordar são as determinadas pelos documentos curriculares 

em vigor. 
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 Tipos de atividade: 

- Interação professor-aluno. 

- Produção individual do aluno. 

 

3. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

 Os critérios de classificação, para cada categoria, estão organizados por níveis de desempenho.  

 O júri, em conferência, atribui um nível final ao desempenho do aluno em cada categoria. A cada um 

desses níveis corresponde uma única pontuação. Essa pontuação é expressa por um número inteiro. 

 A classificação final do aluno resulta da soma das pontuações obtidas em cada uma das categorias. 

 Para cada categoria a ser observada, consideram-se cinco níveis (N5, N4, N3, N2 e N1). 

 Qualquer desempenho que não corresponda ao nível mais elevado descrito é integrado num dos ou-

tros níveis, de acordo com o desempenho observado.  

 Estão previstos níveis de desempenho intercalares não descritos, de modo a que sejam contempla-

das variações no desempenho dos alunos.  

 Sempre que um desempenho não se integre em nenhum de dois níveis descritos consecutivos, é-lhe 

atribuída a pontuação correspondente ao nível intercalar que os separa. 

 É classificado com zero pontos qualquer desempenho que não atinja o nível 1. 

 A tabela de categorias e de descritores de nível para a avaliação da interação/produção oral encon-

tra-se em anexo a esta Informação. 

 A prova oral é cotada de 0 a 100 pontos, que correspondem a 50% da classificação final. 

 

4. DURAÇÃO DA PROVA 

A prova tem a duração máxima de 15 minutos. 

 

Informação Prova elaborada em reunião de departamento de 20/05/2020                               

Aprovada em reunião de C. Pedagógico a 26/05/2020 

A Presidente do C. Pedagógico, 

(assinatura digital) 
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