PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

Informação Prova de Inglês
2º CICLO DO ENSINO BÁSICO
Prova: 06 / 1.ª e 2.ª Fases
2020

Modalidade da prova: Escrita X

Oral

1. INTRODUÇÃO
O presente documento visa divulgar as características da Prova Final do 2.º ciclo do Ensino Básico da
disciplina de Inglês, a realizar em 2020 pelos alunos que se encontram abrangidos pelo Despacho Normativo
nº3-A/2020, de 5 de março.
O documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:






Objeto de avaliação;
Características e estrutura;
Critérios de classificação;
Material;
Duração.

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova de equivalência à frequência tem por referência o Programa de Inglês do Ensino Básico e as
Aprendizagens Essenciais de Inglês para o Ensino Básico, e permite avaliar aprendizagens passíveis de
avaliação numa prova escrita de duração limitada.

O aluno deverá, pois, usar corretamente a língua estrangeira para comunicar adequadamente e para estruturar
pensamento próprio, em situações do quotidiano e para apropriação de informação.
Nesta prova escrita, o aluno terá que:
• compreender textos escritos de natureza diversificada, adequados ao seu desenvolvimento intelectual,
socioafetivo e linguístico;
• utilizar os seus conhecimentos sobre o uso da língua em situação de comunicação;
• produzir textos escritos, correspondendo a necessidades específicas de comunicação.
Não são objeto de avaliação conteúdos específicos da Leitura Extensiva.

3. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA
A prova escrita está dividida em três partes e é cotada para 100 pontos.
Em cada grupo, além dos domínios em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de outros domínios.
O Grupo I pode ter como suporte mais que um texto e integrar itens de seleção e de construção.
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No Grupo II, avalia-se a aprendizagem no domínio do intercultural, bem como no domínio do léxico e
gramática, podendo integrar itens de seleção e de construção.
O Grupo III, que permite avaliar a aprendizagem no domínio da Escrita, é constituído por um item de
resposta extensa. O item de resposta extensa apresenta orientações no que respeita ao tema e à extensão.
QUADRO 1 – VALORIZAÇÃO DOS DOMÍNIOS
Cotação (em pontos)
Grupos
I

Domínios
Leitura e interpretação/Reading comprehension

40

Domínio intercultural/Intercultural Domain
II

30
Léxico e Gramática/Lexis and Grammar

III

Escrita/Writing

30

QUADRO 2 – TIPOLOGIA, ITENS E COTAÇÃO
TIPOLOGIA
Grupo I
Itens de selecção e itens de construção (resposta
curta)

ITENS
Exercício de
Verdadeiro/Falso

COTAÇÃO

40%

Perguntas sobre o texto –
resposta curta/longa
Grupo II
Itens de selecção e itens de construção (resposta
curta)

Completamento de
espaços com a forma
correta do verbo
Preenchimento de espaços
com tempos verbais
Reescrita de frases - itens
de escolha múltipla




Questões de Verdadeiro/Falso;
Questões de Interpretação sobre o text

Preenchimento de espaços
com pronomes pessoais

30%

Ordenação de frases
Rodear a alternativa
correta
Preenchimento de espaços
com “wh questions”
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Grupo III
Item de construção (resposta extensa)

Escrita de um texto

30%

4. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
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.
Itens de selecção
Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas. Podem
ser atribuídas pontuações às 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.
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.
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a resposta seja
classificada com zero pontos.
No Grupo III, a indicação de um número mínimo e máximo de palavras, para a elaboração da resposta
extensa, significa que os limites explicitados correspondem a requisitos relativos à extensão de texto e
devem ser respeitados. O incumprimento desses limites implica:
– a desvalorização de 1 ponto se a extensão do texto for de 15 a 19 ou de 31 a 35 palavras;
– a desvalorização de 2 pontos se a extensão do texto for inferior a 15 palavras ou superior a 36
palavras;
– a desvalorização total se a extensão do texto for inferior a 10 palavras.
A versão integral dos critérios de classificação será divulgada em tempo oportuno.

5. MATERIAL
Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou
preta.
As respostas são registadas no enunciado da prova.
Não é permitida a consulta de dicionários.
Não é permitido o uso de corretor (em caso de engano, riscar e corrigir à frente).

6. DURAÇÃO DA PROVA
A prova tem a duração de 90 minutos.
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