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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
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 INFORMAÇÃO DA PROVA FINAL DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE INGLÊS   

Prova 06 /2013                        1ªFase/2ª Fase 

2º Ciclo do Ensino Básico                   

 

1. Introdução  

O presente documento visa divulgar as características da Prova Final de Equivalência à 

Frequência do 2º ciclo do ensino básico da disciplina de Inglês, a realizar em 2013, pelos 

alunos que se encontrem abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-lei 

nº139/2012 de 5 de julho. Deve ainda ser tido em consideração o Despacho Normativo nº24 – 

A/2012 de 6 de dezembro, bem como o Despacho Normativo nº5/2013 de 8 de abril. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação 

referida e das metas da disciplina. 

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

- Objeto de avaliação; 

- Caracterização da prova; 

- Material; 

- Duração. 

 

2. Objeto de avaliação 

A prova tem como referência o programa de Inglês do 2º ciclo do ensino básico, em vigor, 

aplicando-se supletivamente as metas curriculares de Inglês e permite avaliar a competência 

comunicativa nas vertentes da compreensão (da escrita e do oral), da produção e interação 

escritas e o funcionamento da língua.  

    Os conteúdos programáticos serão testados em três partes: 
 

Parte I Compreensão da escrita 

Parte II Funcionamento da língua 

Parte III Produção e interação escritas 
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3. Caracterização da prova 
 
Prova Escrita: 

Parte I: 
 
Esta parte consiste na realização de duas atividades de compreensão/interpretação de 
um texto: 
 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por atividade 

Item de seleção 

(verdadeiro/falso) 

6 12 

Item de construção 

(resposta) 

8 24 

 

 Parte II: 

 

Esta parte consiste na realização de quatro atividades de compreensão/aplicação de conteúdos 

gramaticais enunciados no Programa. 

 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por atividade 

 

Item de preenchimento 

 

5 10 

6 12 

Item de construção 6 12 

Item de posicionamento 

correto 

5 10 

 

Parte III: 

 

Esta parte consiste na realização de uma atividade de produção de texto, cujo tema se insere 

nas áreas de conteúdo sociocultural enunciado no programa. 

 

Tipologia de itens Número de itens Cotação 

Item de construção 1 20 
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Prova Oral:  

 

A prova oral incidirá sobre os conteúdos programáticos objetos de avaliação na parte escrita. 

 

 

  Cotação 

Tipos de atividades De interação professor interlocutor-aluno 

De produção individual do aluno 

100 

 

 

4. Critérios de classificação 

 

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

pontos. 

Se o aluno apresentar uma resposta incompleta será classificada com a cotação proposta, de 

acordo com o nível de desempenho. 

Nos itens de seleção qualquer resposta indicada de forma equívoca, por exemplo, fornecendo 

mais elementos do que o pedido, é classificada com zero pontos. 

Nos itens de construção é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não 

correspondam ao solicitado. 

Na parte oral são consideradas para a classificação do desempenho do aluno: contexto, 

correção, fluência, desenvolvimento temático e coerência. A classificação final do aluno resulta 

da soma das pontuações obtidas em cada uma das categorias. 

 

 

5. Material 

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

Não é permitida a consulta de dicionário. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo 

oficial). 
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6. Duração 

A duração da prova escrita é de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este 

limite de tempo. 

A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos. 

 

 

 


