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 Ministério da Educação 

Ano letivo de 2020/2021 

 

IN F O R M A Ç Ã O  –  PR O V A  D E  EQ UI V A L Ê N C I A  À  FR E Q U Ê N C I A  

CICLO 2º CICLO 

CÓDIGO - DISCIPLINA 06 - INGLÊS (L. ESTRANGEIRA I) 

ANO DE ESCOLARIDADE 6º ANO 

TIPO DE PROVA ESCRITA E ORAL 

DURAÇÃO DA PROVA/EXAME 90 MINUTOS + 15 MINUTOS 

TOLERÂNCIA DA PROVA/EXAME 0 MINUTOS 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O presente documento visa divulgar as características da prova de exame de equivalência à frequência 

da disciplina de Inglês, do 2º ciclo do ensino básico, a realizar em 2020 pelos alunos que se encontram 

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

 

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; 

- Características e estrutura; 

- Critérios de classificação; 

- Material; 

- Duração.  

 

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. 

 

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO 
 

A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciados no 

Programa de Inglês para o Nível de Iniciação em vigor (homologado em 2001) e tem por referência o Quadro 

europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR – (2001). Considera-se, pois, condição para o 

entendimento desta informação a leitura quer do Programa, quer do QECR. 

 

Como sublinha o QECR, a execução de uma tarefa «envolve a ativação estratégica de competências 

específicas, de modo a realizar um conjunto de ações significativas num determinado domínio, com uma 

finalidade definida e um produto (output) específico»1. Assim, a abordagem do texto deve iniciar-se pela 

mobilização das competências e pela ativação dos conhecimentos, nos âmbitos cognitivo, linguístico, 

discursivo e sociocultural, que são utilizados em contexto, quer ao nível interpretativo, quer ao nível 

produtivo. 
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A avaliação sumativa externa, realizada através de uma prova escrita de duração limitada, só permite 

avaliar parte dos conhecimentos e das competências enunciados no Programa. A resolução da prova pode 

implicar a mobilização de aprendizagens inscritas no Programa, mas não expressas nesta informação. 

 

Na prova é objeto de avaliação a competência comunicativa nas vertentes de compreensão, de produção 

escrita, de produção oral e de interação oral concretizadas nos desempenhos descritos no Programa e 

Competência Sociocultural. A demonstração destas competências envolve a mobilização dos conteúdos 

programáticos, devendo o examinando utilizar estratégias de entre as enunciadas no Programa. 

 

3. CARATERIZAÇÃO DA PROVA 
 

A prova consiste, no seu conjunto, na realização de uma ou mais tarefas, que se desenvolvem através de 

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

escrita, de produção e interação oral. 

Algumas das atividades podem ter como suporte um ou mais textos e, eventualmente, uma ou mais imagens 

e podem envolver a mobilização de aprendizagens relativas a mais do que um dos temas do Programa. 

 

A estrutura da prova escrita sintetiza-se no quadro seguinte. 

 

Quadro I – Prova Escrita 

Atividades Competências Tipologia de itens 
Número 
de itens 

Cotação 
(em 
pontos) 

A 

Competência linguística 
competência lexical 
competência gramatical 
competência semântica 

ITENS DE SELEÇÃO 
encontrar antónimos 

. escolher a resposta correta 
 corrigir afirmações falsas 
 responder a questões do texto 

 
 4 

 
40 

B 

Competência linguística 
competência lexical 
competência gramatical 
competência semântica 
competência ortográfica 

 
ITENS DE CONSTRUÇÃO 
Preenchimento de espaços em branco, 

de um texto ou de uma frase, com 
unidades de uma mesma classe 
gramatical, como, por exemplo, verbos, 
conectores, pronomes ou preposições. 
. formulação de perguntas 
. construção de frases 
 
 

 
4 

30 

C 

Competência linguística 
competência lexical 
competência gramatical 
competência semântica 
competência ortográfica 

 
Competência pragmática 

competência discursiva 
competência funcional/ 

estratégica 

ITENS DE CONSTRUÇÃO: 
 
. resposta extensa (50 a 75 palavras) 
escrever acerca da sua rotina diária, 
seguindo determinadas instruções. 
 

1 30 

 
 

Para a resolução das atividades acima descritas, sugere-se a seguinte distribuição do tempo: 

Atividades compreensão escrita — 25 minutos 

Funcionamento da Língua — 15 minutos 

Produção escrita — 40 minutos 

Revisão geral — 10 minutos 
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A estrutura da prova oral sintetiza-se no quadro seguinte. 

 

Quadro II – Prova Oral 

Momentos 3 momentos 

Alunos 1  ou 2 alunos simultaneamente 

Júri 

 

Duração 

3 professores: um age como interlocutor e classificador; dois 
agem como classificadores apenas. 

Entre 10 e quinze minutos 

 

Classificação 

Atribuída de acordo com os níveis e respetivas pontuações na 
grelha criada para o efeito. O professor que age como 
interlocutor faz uma avaliação holística da prestação dos alunos 
no final da sua prova; os classificadores fazem uma classificação 
analítica. 

Áreas de experiências 
temáticas 
 
Tipos de atividade 

Áreas determinadas pelo Programada disciplina. 

De interação professor interlocutor – aluno 

De produção individual do aluno. 

De interação em pares (aluno-aluno) e em grupo (aluno – 
professor interlocutor – aluno). 

Cotação (em pontos) 100  

 

4. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
 

A classificação a atribuir a cada resposta da prova escrita 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 a que item 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 surgirem primeiro lugar. Todos os itens 

apresentam critérios específicos de classificação. Correspondente. 

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 prova oral serão consideradas cinco categorias para a classificação do desempenho do aluno: âmbito, 

correção, fluência, desenvolvimento temático e interação. 

 Âmbito - capacidade de usar os recursos linguísticos necessários à comunicação. 

 Correção – 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 adequados. 

 Fluência – 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  

- Desenvolvimento Temático – capacidade de utilizar conhecimentos/informação e de se expressar 

sobre qualquer um dos temas prescritos pelo Programa da disciplina. 
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 Coerência – capacidade de sequenciar ideias e de organizar informação, ativando componentes da 

componente discursiva 

 Interação – capacidade de comunicar oralmente com outro(s) falante(s), envolvendo negociação de 

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

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

que o júri, em conferência, atribui um nível final ao aluno em cada categoria. A cada um desses níveis 

corresponde um única pontuação que é expressa por um número inteiro, previsto na grelha para registo da 

classificação final do júri. 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. Estão previstos níveis de desempenho 

intercalares não descritos. 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. 

 

5. MATERIAL 
 

O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta. É permitida a consulta de dicionários unilingues ou bilingues, sem restrições nem 

especificações. Não é permitido o uso de lápis, de esferográfica - lápis nem de corretor. 

 

6. DURAÇÃO 
 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos. 

 


