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Disciplina: Inglês           2021 

Código da Prova: 06                    Tipo de Prova: Prova Escrita e Oral 

6º Ano de Escolaridade (Despacho Normativo n.º 10-A/2021)

 

 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do 2º 

Ciclo do ensino básico – da disciplina de Inglês (LE I), a realizar em 2021, e dá a conhecer os 

seguintes aspetos relativos à prova:  

• Objeto de avaliação  

• Características e estrutura 

• Critérios gerais de classificação 

• Material  

• Duração 

 

 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

A Prova de Equivalência à Frequência tem por referência o Programa de Inglês, 2º Ciclo - LEI, o 

Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas - QECR (2001), e as Aprendizagens 

Essenciais de Inglês. É objeto de avaliação a competência comunicativa, nas vertentes da 

compreensão escrita, do uso da língua inglesa, da produção escrita e da interação/produção oral. 

A demonstração da competência comunicativa 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. 

Não são objeto de avaliação conteúdos específicos da Leitura Extensiva para o 2º Ciclo.  

Os conteúdos programáticos serão testados em quatro partes (compreensão escrita, uso da língua 

inglesa, produção escrita e interação/produção oral), através da ativação das competências 

seguidamente mencionadas (por referência ao QECR). 
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CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA   

  

 Prova escrita (vale 50% da classificação final da prova) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prova oral (vale 50% da classificação final da prova) 

 

Atividades Tipologia de atividade 
Cotação 

 (em %) 

 

A 

 

B 

Interação professor interlocutor – 

aluno 

 

Produção individual do aluno 

 

 

50  

 

50  

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

 Prova escrita 

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

específicos apresentados para cada item. 

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

pontos. 

As respostas aos itens são classificadas de forma dicotómica ou por níveis de desempenho, de 

acordo com os critérios específicos. A cada nível de desempenho corresponde uma dada 

pontuação. 

As respostas que não correspondem ao solicitado, independentemente da qualidade do texto 

produzido, são classificadas com zero pontos. 

Para o item de resposta extensa do Grupo III são consideradas, nos parâmetros de classificação, as 

competências pragmática (nas vertentes funcional e discursiva), linguística e sociolinguística. Para 

cada um dos parâmetros apresentam-se quatro níveis de desempenho descritos. 

Grupos Domínios 
Cotação 

(em %) 

I Compreensão escrita  50 

 

II Uso da língua 30 

III Produção escrita 20 
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A competência discursiva é avaliada no âmbito da coesão e da coerência e no âmbito do 

desenvolvimento temático. 

A resposta extensa é classificada com zero pontos, se o texto produzido não atingir, pelo menos, o 

nível 1 no âmbito do desenvolvimento temático. 

 Condicionamento da extensão da resposta através da indicação do número de palavras 

Sempre que for indicado um número mínimo e/ou máximo de palavras para a elaboração da 

resposta, deve ser tido em conta o seguinte: 

a) os limites explicitados (mínimo e/ou máximo) correspondem a requisitos relativos à extensão 

de texto, que devem ser respeitados; 

b) o incumprimento dos limites de extensão indicados para cada item implica o desconto de 1 

(um) ponto. 

Prova oral  

O desempenho do aluno é avaliado de acordo com várias categorias, nomeadamente: 

desenvolvimento temático e coerência; correção; fluência e interação. Para cada categoria a ser 

observada consideram-se 5 níveis. É classificado com 0 pontos qualquer desempenho que não 

atinja o Nível 1. 

 

Categorias Critérios de Classificação 

Desenvolvimento 

temático e coerência 

Capacidade de utilizar conhecimentos/ informação e de se 

expressar sobre qualquer um dos temas prescritos pelo programa da 

disciplina, demonstrando também capacidade de sequenciar ideias/ 

organizar informação por forma a ativar componentes da 

competência discursiva. 

Correção Capacidade do aluno usar as estruturas gramaticais, o vocabulário e 

a entoação adequados e de pronunciar as palavras de acordo com as 

regras do sistema linguístico. 

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). 

Interação Capacidade de comunicar oralmente com outro(s) falante(s), 

envolvendo negociação de significado entre emissor(es) e 

recetor(es) da mensagem. 

 

  

A classificação final da prova corresponde à média aritmética simples, arredondada às unidades 
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das classificações da prova escrita e da prova oral. 

MATERIAL  

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével 

azul ou preta. 

As respostas são registadas na folha do enunciado.  

A folha de rascunho fornecida ao aluno não será recolhida para classificação. 

Não é permitido o uso de dicionário. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

DURAÇÃO DAS PROVAS 

Prova Escrita – 90 minutos. Não há período de tolerância. 

Prova Oral- até 15 minutos. Esta prova terá lugar 30 minutos após a conclusão da prova escrita. 

 


