INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

INGLÊS

2022

Prova 21

Modalidades: escrita e oral

3.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho)
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º ciclo
do ensino básico da disciplina de inglês, a realizar em 2022, nomeadamente:
•
•
•
•

Objeto de avaliação
Caracterização da prova (escrita e oral)
Material
Duração

Os critérios gerais de classificação da prova escrita serão publicados antes da realização da prova, em
simultâneo com as instruções de realização.
Os critérios gerais da classificação da prova oral baseiam-se na correção ao nível da expressão e
interação orais (pronúncia e correção lexical, gramatical e pragmática).

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens
Essenciais para o Ensino Básico, bem como o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas,
e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada,
incidindo sobre os seguintes domínios de referência: compreensão do oral, domínio intercultural,
compreensão da leitura, léxico, gramática e escrita. A prova oral incide sobre os seguintes domínios de
referência: oralidade (compreensão, produção e interação), leitura e interpretação.

Caracterização da prova escrita
A prova é realizada no enunciado.
A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla, verdadeiro ou falso), itens de reescrita
(por exemplo, exercícios de transformação de frases) e itens de construção (por exemplo, resposta
restrita e resposta extensa).
A prova reflete a complementaridade dos domínios de referência da disciplina.
As respostas aos itens podem implicar a mobilização de conhecimentos de conteúdos relativos a mais
do que um domínio.
Na classificação das respostas a alguns itens, além de aspetos de conteúdo, podem ser considerados
aspetos de correção linguística.
A distribuição da cotação pelos domínios de referência apresenta-se no quadro seguinte.
A prova é cotada para 100 pontos.
Distribuição da cotação
Domínios de referência

Cotação
(em pontos)

Compreensão do oral

10

Domínio intercultural

10

Comprensão da leitura

20

Léxico

10

Gramática

20

Expressão escrita

30
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Caracterização da prova oral
Avalia-se o desempenho do examinando em atividades de interação e produção orais, que se
desenvolvem em cinco momentos, recorrendo-se a um guião que os examinadores devem seguir.
Cada item pode envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos domínios da
disciplina.
A prova oral, de carácter obrigatório, é cotada para 100 pontos.
A distribuição da cotação pelos domínios de referência apresenta-se no quadro seguinte.
Distribuição da cotação
Domínios de referência

Cotação
(em pontos)

Interação oral

20

Produção oral

20

Compreensão do oral

20

Leitura

20

Interpretação

20

Material
Na prova escrita, como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de
tinta azul ou preta, sendo a prova realizada no enunciado.
É permitida a consulta de dicionários bilingues e unilingues.
Não é permitido o uso de corretor.
Na prova oral, os materiais necessários são fornecidos pelos examinadores.

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