Informação – Prova de Equivalência à Frequência – 2021
Despacho Normativo n.º 10-A/2021, de 22 março

Disciplina: INGLÊS – código: 06
6.º ano - 2.º ciclo de escolaridade
Prova Escrita / Oral
A Prova de Equivalência à Frequência de Inglês 2.º Ciclo tem por referência o Programa de Inglês, 2.º
Ciclo, Língua Estrangeira, em vigor.

Objeto de avaliação

Esta prova permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em domínios do Programa da
disciplina, passíveis de avaliação em prova escrita e oral de duração limitada. A prova avalia a
aprendizagem nos domínios da Leitura, do Funcionamento da Língua, da Escrita e da Interação Oral.
A demonstração destas competências 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.
As áreas de referência sociocultural selecionadas para a Prova de Equivalência à Frequência são as
seguintes:
1. Eu e o Mundo;
2. Escola e Atividades;
3. Cultura e Civilização.

Características e estrutura

Tipo de prova: escrita e oral com pesos de 50% cada.
I. Parte de compreensão oral (audição)
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Esta parte consiste na audição e compreensão de pequenos textos, simples, articulados de
forma clara e pausada e de vocabulário relacionado com tópicos já estudados.
Cotação: 20 pontos
II. Parte de compreensão da escrita (leitura)
Esta parte consiste na leitura de um texto cujo tema se insere nas áreas de conteúdo sociocultural
enunciadas no Programa, obedecendo a atividades de compreensão/interpretação, nas quais podem
constar itens de seleção (escolha múltipla, associação/correspondência, ordenação) e itens de
construção (resposta curta, restrita e/extensa).
Cotação: 28 pontos
III. Parte de operacionalização da língua
Esta parte consiste na aplicação de regras gramaticais obedecendo a atividades de escrita nas quais
podem constar itens de seleção (associação/correspondência, ordenação, completamento de espaços)
e itens de construção (resposta curta, resposta restrita, tarefas de transformação).
Cotação: 32 pontos
IV. Parte de produção escrita
Esta parte consiste na realização de uma atividade que requer a produção de um texto (item de
construção – resposta extensa) cujo tema se insere nas áreas do conteúdo sociocultural enunciadas no
Programa. Solicitar-se-á a produção de um texto (de 60 a 80 palavras).
Cotação: 20 pontos
V. Parte de compreensão do oral
Esta parte consiste na realização de duas atividades distintas:
● compreensão/interpretação de um texto cujo tema se insere nas áreas do conteúdo sociocultural
enunciadas no Programa (esta atividade tem como suporte um texto escrito).
● descrição de uma imagem.
Cotação: 100 pontos

PROVA ESCRITA
Critérios de classificação

Itens de seleção
Escolha Múltipla
A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única
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opção correta.
São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada:
– uma opção incorreta;
– mais do que uma opção.
Não há lugar a classificações intermédias.
Associação/Correspondência
A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção
correta.
São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada:
- uma opção incorreta;
- mais do que uma opção.
Não há lugar a classificações intermédias.
Ordenação
A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja
integralmente correta e completa.
São classificadas com zero pontos as respostas em que:
- seja apresentada uma sequência incorreta;
- seja omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada.
Não há lugar a classificações intermédias.
Completamento de espaços
A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção
correta.
São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada:
- uma opção incorreta;
- mais do que uma opção.
Não há lugar a classificações intermédias.

Itens de construção
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- Nos itens de resposta curta, restrita e de construção, será atribuída a classificação de zero pontos a
respostas que não correspondam ao solicitado, qualquer que seja a qualidade do texto produzido.
- Nos itens de resposta extensa os descritores de níveis de desempenho da produção escrita (Grupo III)
integram os parâmetros Tema e Tipologia, Coerência e Pertinência da Informação, Estrutura e Coesão,
Morfologia e Sintaxe, Repertório Vocabular e Ortografia.
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero
pontos.
PROVA ORAL
Os critérios de classificação a utilizar na prova oral têm por objeto de avaliação o domínio da Língua
Inglesa em contexto, a correção linguística, bem como a adequação e relevância temática e semântica.

Material

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul
ou preta.
É permitido o uso de folha de rascunho.
Não é permitido o uso de dicionário.
Não é permitido o uso de corretor.

Duração

A prova escrita tem a duração de 90 minutos.
A prova oral tem a duração de 15 minutos.
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