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INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA — 2021 Despacho Normativo n.º 10-A/2021 de 22 de março 

 
  

Disciplina: Inglês - LE I Código: 06 

 
 

2.º Ciclo do Ensino Básico 2021 

Duração da Prova: 90 + 15 minutos Tipo de Prova: Escrita + Oral   

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 6º ano de escolaridade do 

2.º Ciclo do Ensino Básico da disciplina de Inglês, a realizar em 2021, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova (características, estrutura e critérios gerais de classificação) 

• Material  

• Duração 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor e as orientações presentes no Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas. São objeto de avaliação o uso da língua, a leitura, a interação e produção 

escritas e a compreensão, interação e produção orais enquadrados nas competências linguística, pragmática e 

sociolinguística. A demonstração destas competências envolve a mobilização dos conteúdos programáticos previstos 

para o 6º ano da LEI, nomeadamente os das áreas de referência dos domínios socioculturais. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA

A prova é realizada em dois momentos distintos. Num momento são avaliados o uso da língua, a leitura e a interação 

e produção escritas (componente escrita da prova); no outro, avalia-se a compreensão, interação e produção orais 

(componente oral da prova). 

Componente escrita da prova: 

A componente escrita da prova está dividida em três grupos.  

Grupo I – Avalia-se a compreensão da leitura e da escrita. Testa-se a compreensão e interpretação de um texto e a 

capacidade de comunicação. 

 Itens de seleção / construção (verdadeiro ou falso, associação, completamento, resposta curta ou longa). 

Grupo II – Avalia-se o conhecimento do léxico relacionado com as áreas temáticas previstas no Domínio Intercultural 

e o conhecimento explícito da língua. 

 Itens de seleção / construção (escolha múltipla, associação, ordenação, completamento, resposta curta). 

Grupo III – Avalia-se a competência de produção escrita, demonstrando autonomia no uso de competências de 

comunicação linguística e pragmática. 

 Item de construção (resposta extensa guiada). 
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Componente oral da prova: 

A componente oral da prova avalia o desempenho do examinando em atividades de compreensão, interação e 

produção orais, que se desenvolvem em três momentos. 

1º momento – Interação examinador/examinando sobre a sua identificação pessoal. 

2º momento – Descrição, interpretação e diálogo sobre uma imagem ou conjunto de imagens. 

3º momento – Leitura silenciosa e expressiva. Interação examinador/examinando sobre a leitura realizada. 

 

Critérios gerais de classificação: 

Componente escrita: 

A componente escrita é cotada na escala percentual de 0 a 100 pontos, distribuídos da seguinte forma: 

 Grupo I (Compreensão da Leitura e Escrita) – 2 a 3 itens – 30 pontos 

 Grupo II (Operacionalização da Língua) – 3 a 4 itens – 50 pontos 

 Grupo III (Produção escrita) – 1 item – 20 pontos 

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, indicadas de 

forma equívoca ou que não correspondam ao solicitado serão classificadas com zero pontos. No entanto, em caso de 

omissão ou 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 ver classificada(s), deve ser apenas considerada a 

resposta que surgir em primeiro lugar. A resposta extensa deverá revelar uma comunicação organizada, clara, coesa 

e coerente, respeito e adequação à tipologia de texto pretendido e às instruções dadas, correção morfossintática, 

vocabulário apropriado e conhecimento temático. 

Componente oral: 

A prova é cotada na escala percentual de 0 a 100 pontos e obedece aos seguintes critérios gerais de classificação: 

 Compreensão / Interpretação – 50 pontos – Identifica e reconhece as ideias principais do discurso. Lê com 

correção, fluência e expressividade. Identifica o assunto da leitura, reconhecendo, compreendendo e explicitando o 

mesmo. 

 Produção oral – 50 pontos – Exprime-se de forma adequada em contextos simples. Interage em situações muito 

simples e previamente preparadas. Interage mobilizando conhecimentos adquiridos, assegurando usos linguísticos 

básicos. 

Variáveis a considerar em todos os momentos: postura face ao contexto da oralidade (identificar, reconhecer, 

comparar, distinguir sons e significados); adequação comunicativa / produção de elocuções curtas e simples; 

pronúncia correta / funcionalidade da entoação; utilização de vocabulário adequado e estruturas gramaticais 

básicas; compreensão global do texto; interpretação correta das questões.  

Não será atribuída qualquer pontuação aos alunos que revelem total incapacidade de compreensão e de 

comunicação.    
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MATERIAL

Na componente escrita da prova apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta. As 

respostas são registadas no próprio enunciado.  

Não é permitido o uso de dicionários, quer bilingues, quer unilingues. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

DURAÇÃO

A componente escrita da prova tem a duração de 90 minutos. 

A componente oral da prova não deve exceder a duração de 15 minutos. 

 

 

  


