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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                      Oral X   
 
 

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 presente 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, LEI (6º ano) tem por referência o Programa de Inglês do Ensino 

Básico e as Aprendizagens Essenciais de Inglês para o Ensino Básico 6ºano 2º Ciclo e o Currículo Nacional 

do Ensino Básico para Línguas Estrangeiras.  

 

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 oral, 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 situações de comunicação. 

 
 3. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 
 

A prova oral tem uma duração máxima de 15 minutos e pode ter como suporte um ou mais 
documentos, como, por exemplo: textos, imagens, esquemas. Esta prova é constituída por um júri de 
três elementos, tendo os alunos que ler um texto, responder a questões, estabelecer um diálogo ou 
relatar um acontecimento.  
 

A PROVA ORAL ESTÁ DIVIDIDA EM TRÊS PARTES :  

I – Interação Oral 
II – Expressão oral  
II – Produção oral 
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QUADRO 1 – VALORIZAÇÃO  DOS DOMÍNIOS E DOS CONTEÚDOS 

Objeto de Avaliação 

Conteúdos Competências 

Todos os conteúdos 
temáticos e gramaticais 
estudados ao longo do ciclo 

 

Grupo I 
 Capacidade de interagir numa conversa informal. 
 
Grupo II 
Ler fluentemente um texto sobre um conteúdo temático abordado ao longo do 
ano. 
 
Grupo III 
 Revelar conhecimentos sobre um dos conteúdos temáticos referidos  
construindo um texto com fluência e correção linguística. 
 
 

 

 

 
 

 4. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
 
QUADRO 2 – TIPOLOGIA, PARÂMETROS E COTAÇÃO 

 

TIPOLOGIA PARÂMETROS 
 

COTAÇÃO  

 Grupo I 
 - Conversa informal 
 
Grupo II  
- Leitura de um texto 
 
Grupo II 
- Elaboração de um texto a partir de um tópico/ 

citação, pergunta ou imagem 

 

 

 
 
 

 

Correção  
 
Fluência 
 
Desenvolvimento temático e 
coesão 
 
Interação 

Fluência - 30 % 
 

Correção- 20 % 
 

Desenvolvimento 
temático e coesão- 25 % 

 
Interação -25 % 

 
 
 

Total: 100 % 
 
 
 

 5. MATERIAL 
Dado tratar-se de uma prova oral, os alunos não poderão recorrer a nenhum tipo de material para 

além do fornecido pelo júri da prova. 

 
 

 6. DURAÇÃO DA PROVA 
A prova tem a duração de aproximadamente 15 minutos. 


