
 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PORTELA E MOSCAVIDE 

Escola Secundária da Portela 
Escola EB 2,3 Gaspar Correia 

Escola EB1 Catela Gomes 
Escola EB1/JI Quinta da Alegria 

Escola EB1/JI Portela 

 

Prova 06                                                                                                                                                                               1 I 4 

 

INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

INGLÊS                                                                                                                                   2021 
 
Prova 06 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.º Ciclo do Ensino Básico (Despacho normativo n.º 10-A/2021, de 22 de março) 

 

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

ciclo do ensino básico da disciplina de Inglês, a realizar em 2021. 

 A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências 

enunciados no Programa de Língua Inglesa. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova de equivalência à 

frequência: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 
Objeto de avaliação 

A prova é composta por duas componentes: escrita e oral, e tem por referência o Programa de 2º 

ciclo do Ensino Básico. 

A prova  escrita pretende avaliar as competências dos alunos no que se refere a: 

• relacionar os elementos do texto de modo a extrair sentido do que for lido; 

• aplicar estruturas gramaticais da língua inglesa em contexto específico; 

• escrever textos curtos e simples relacionados com os temas propostos utilizando vocabulário 

adequado. 

A prova oral permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração 

limitada no domínio da Comunicação Oral. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

 Interpretação e produção de texto – competências de: 

Interpretação – Ler: compreensão de um texto no âmbito dos temas do Programa. 

Produção - Escrever: produção de um texto no âmbito dos temas do Programa. 
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 Dimensão Sociocultural: 

Identificação/ Descrição física e psicológica 

Família/Casa/Escola/Profissões 

Rotinas, Hábitos 

Interesses e preferências 

Serviços 

Férias e lazer 

Jogos e desportos 

Atividades no passado 

Festividades e celebrações 

 Língua Inglesa: 

Nome e flexão nominal 

Preposições 

Verbos, tempos e formas verbais 

Advérbios 

Conetores frásicos 

Determinantes e pronomes 

Pontuação e ortografia 

 Produção e interpretação de texto: 

Produção de texto narrativo e/ou descritivo 

 

Caracterização da prova 

Prova escrita 

Grupo 1. -------------------------------------------------------------------  38 pontos (28 questões) 

Identificação de frases verdadeiras e falsas e impossíveis de saber. 

Preenchimento de espaços com vocábulos retirados do texto. 

Compreensão e interpretação do texto. 

Grupo 2. -------------------------------------------------------------------  42 pontos (21 questões) 

Preenchimento de espaços com preposições de tempo. 

Transformação de formas. 

Ordenação de elementos da frase. 

Grupo 3. -------------------------------------------------------------------  20 pontos (Composição) 

Redação de um texto utilizando vocabulário e estruturas adequadas ao tema proposto (mínimo de 

oitenta palavras e máximo de cem palavras). 
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Prova oral 

Leitura ------------------------------------------------------------------------  10 pontos  

Lê silenciosamente para compreender. 

Lê corretamente em voz alta. 

Compreende textos sobre assuntos do quotidiano. 

Compreensão/Interpretação---------------------------------------------  40 pontos 

Compreende o essencial de um texto simples, breve e claro. 

Seleciona informação de um texto. 

Funcionamento da língua-------------------------------------------------- 30 pontos 

Comunica em situações do quotidiano que exijam apenas troca de informação simples e direta 

sobre assuntos e atividades correntes. 

Participa numa conversa curta. 

Fluência e pronúncia--------------------------------------------------------- 20 pontos 

Utiliza frases simples. 

 

Critérios gerais de classificação 

Prova escrita 

A prova é cotada para 100 pontos. 

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

específicos de classificação apresentados para cada item.  

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

pontos.  

A classificação das provas nas quais se apresente, pelo menos, uma resposta restrita ou uma 

resposta extensa escrita integralmente em maiúsculas é sujeita a uma desvalorização de três 

pontos.  

Itens de Seleção  

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas. Podem 

ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios 

específicos.  

Itens de Construção  

Nos itens de completamento e nos de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às 

respostas totalmente corretas. Podem ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente 

corretas, de acordo com os critérios específicos.  
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Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada 

pontuação.  

Nos itens de resposta restrita, as respostas são classificadas tendo em conta, além do conteúdo, a 

organização e a correção da expressão escrita nos planos ortográfico, de pontuação, lexical, 

morfológico e sintático.  

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a resposta seja 

classificada com zero pontos. 

Em relação ao item de resposta extensa que constitui o Grupo 3, a cotação é distribuída pelos 

descritores: exposição coerente e organizada das ideias; vocabulário adequado; correção 

gramatical e ortográfica. Neste item, são desvalorizadas as respostas que não respeitem as 

indicações apresentadas relativamente à tipologia textual, ao tema ou à extensão. São 

classificadas com zero pontos as respostas em que se verifique o afastamento integral do tema ou 

cuja extensão seja inferior a 30 palavras.  

Prova oral 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da 

disciplina, integrando a leitura de um texto, interpretação/compreensão do mesmo e questões 

sobre gramática. 

Será utilizada uma lista de verificação para registo da prova, bem como um conjunto de imagens 

de suporte aos objetivos pretendidos. 

A classificação final da disciplina corresponde à média aritmética simples das classificações 

obtidas nas provas escrita e oral, sendo a classificação final convertida de acordo com o Anexo XII 

da Portaria n.º 223 – A/2018. 

 

Material autorizado 

Prova escrita: caneta azul ou preta. 

Prova oral: o aluno não está autorizado a utilizar qualquer tipo de material durante a prova. 

 

Duração 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos.  

A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos. 

 

Aprovada pelo Conselho Pedagógico a 05 de maio de 2021 

Afixada e publicada no site do agrupamento a 07 de maio de 2021 

 


