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Provas de equivalência à frequência 

 

 

INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Inglês  maio de 2020 

 

PROVA ORAL 21 | 2020 

 

3º Ciclo do Ensino Básico 
 

 

Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do 3.º 

ciclo do ensino básico da disciplina de Inglês, 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, conjugado 

com o Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de julho. 

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

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Programa e Metas Curriculares de 
Inglês do Ensino Básico e Aprendizagens Essenciais) 

Objeto da avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Inglês do Ensino Básico e as Metas Curriculares de Inglês e 
permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada. 

A prova permite avaliar as aprendizagens nos domínios da leitura, compreensão de texto, 
expressão/produção oral. 

Em todos os domínios o objeto de avaliação está subordinado ao tema TEENS' EXPERIENCES. 

 

Caracterização da prova 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A valorização dos domínios na prova apresenta-se no quadro 1. 

Quadro 1 — Valorização dos domínios 

 Domínios Cotação (em pontos)   

Leitura 30 pontos 

Compreensão de texto 40 pontos 

Expressão / produção oral 30 pontos 



Prova 21- 2020 2/2 

 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2. 

Quadro 2 — Tipologia, número de itens e cotação 

Grupo 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item 

(em pontos) 

A Leitura de um texto 1 30 

B Respostas de construção 

(perguntas de interpretação) 

5 8 

C Resposta orientada 

(comentário sobre uma imagem) 

1 30 

 

Critérios gerais de classificação 

Grupo A 

● Leitura  de um texto: A classificação será atribuída de acordo com: entoação, pronúncia e 

clareza de leitura; cada erro será passível de desconto. 

Grupo B 

● Itens de construção de uma resposta: Perguntas de interpretação sobre  o texto: caso a 

resposta se afaste totalmente do tema e / ou  tipologia propostos, será atribuída a cotação 

de zero, independentemente da qualidade linguística da mesma; sempre que  seja exigida 

justificação, a ausência desta será passível de  desconto (no mínimo de 50%) ou invalidação 

da própria resposta; resposta não estruturada, que se limite a apresentar transcrições textuais 

que não sejam solicitadas, ou ainda apresente respostas incompletas do ponto de vista do 

conteúdo, será passível de desconto; quando solicitado, o aluno deverá exprimir a sua opinião 

pessoal e, caso não o faça, a resposta será passível de desconto; resposta por palavras próprias 

a exercícios que exijam transcrição, será passível de anulação; cada erro será passível de 

desconto. 

Grupo C 

● Comentário sobre uma imagem: a classificação será atribuída de acordo com: uso correto e 

fluente da língua inglesa, correção gramatical, apresentação das ideias principais e opinião 

pessoal. 

DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 15 minutos. 

MATERIAL 

O examinando não precisa de se fazer acompanhar de qualquer tipo de material para a prova, dado 

que todo o material inerente à realização da mesma será fornecido pelo examinador. 


