Agrupamento de
Escolas Álvaro Velho

Informação - Prova de Equivalência à Frequência de Inglês
2020
o separador Ferramentas da Caixa de Texto para alterar a formatação da caixa de texto do excerto.]

Prova n.º 06/ 2019 (escrita e oral)
2 º Ciclo do Ensino Básico

Despacho normativo n.º 3-A/2020, de 5 de março
o separador Ferramentas da Caixa de Texto para alterar a formatação da caixa de texto do excerto.]

Introdução

O presente documento visa divulgar a informação da prova de equivalência à frequência Inglês no 2º ciclo do
ensino básico, a realizar em 2020, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Características e estrutura
• Critérios Gerais de Classificação
• Material autorizado
• Duração

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e do Programa
da disciplina.
Objeto de avaliação
A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e competências enunciadas no Programa
e nas Metas Curriculares de Inglês e tem por referência o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas.
Esta prova permite avaliar conhecimentos e competências enunciadas nos documentos já referidos, cujo alunos
deverão, obrigatoriamente, dominar no final do 2º ciclo. É composta por uma componente escrita e uma
componente oral, de duração limitada. A prova avalia a aprendizagem nos domínios da Compreensão (escrita e
oral), da Produção (escrita e oral), da Interação (escrita e oral), da leitura e do léxico e gramática.
O examinando deve:
• Compreender de forma global textos orais e escritos de natureza diversificada adequados ao seu
desenvolvimento intelectual, socio afetivo e linguístico;
• Produzir pequenos enunciados adequados a necessidades especificas de comunicação;
• Aplicar estruturas gramaticais;
• Ler com fluência e expressividade um texto proposto e interagir oralmente com o examinador
(componente oral).
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A prova contempla:
•

Conteúdos lexicais e morfossintáticos em consonância com os documentos em vigor para a disciplina,
com maior incidência nos seguintes:
o

Estrutura da frase;

o

tempos verbais: Present Simple, Present Continuous e Past Simple (Affirmative, negative and
interrogative);

•

o

Advérbios de frequência;

o

Pronomes pessoais;

o

Determinantes possessivos;

o

Ortografia.

Conteúdos temáticos:
o

Daily routine ;

o

Hobbies ;

o

Family members;

o

Food and drink.

Características e estrutura da prova

A componente escrita é cotada para 100 pontos e é constituída por três grupos.
A componente escrita é apresentada em formato de papel e é realizada no enunciado.
A componente oral tem a duração máxima de 15 minutos e é cotada para 100 pontos.

Componente escrita:

Grupo I: Atividades de compreensão e interpretação do texto: identificação de frases verdadeiras e falsas,
corrigindo as falsas, respostas a perguntas, elaboração de perguntas.
Grupo II: Atividades de aplicação de estruturas gramaticais: preenchimento de espaços com tempos verbais,
ordenação de palavras em frases.
Grupo III – Atividade de produção escrita: redação orientada de um texto utilizando vocabulário adequado aos
temas propostos.

A estrutura da prova escrita sintetiza-se no Quadro 1.
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QUADRO 1 – VALORIZAÇÃO DOS DOMÍNIOS E CONTEÚDOS NA PROVA
DOMÍNIOS

COTAÇÃO
(EM PONTOS)

CONTEÚDOS

Compreensão da Leitura e
Expressão Escrita

Identificação e aplicação do vocabulário subordinados aos
conteúdos temáticos definidos:
Daily Routine, hobbies, family members and food and drink.
45

Identificação das ideias principais de um texto;
Seleção de informação com base num texto;
Compreensão e expressão escrita.

Estrutura da frase;
Tempos verbais: Present Simple; Present Continuous; Past
Simple
Funcionamento da Língua

Pronomes interrogativos;
Advérbios de frequência;
Pronomes pessoais;
Determinantes possessivos;
Ortografia.

42

Construção orientada de um texto.
Expressão escrita

13

A prova inclui os tipos de itens discriminados no quadro 2.
QUADRO 2 – TIPOLOGIA E COTAÇÃO DE ITENS
TIPOLOGIA DE ITENS

NÚMERO DE ITENS

COTAÇÃO POR ITEM
(EM PONTOS)

1

6

5

Entre 4 e 30

Itens de seleção

-

- Verdadeiro e Falso

Itens de construção

- Corrigir frases falsas;
- Elaborar perguntas para respostas;
- Completamento de frases;
- Ordenação de frases;
- Resposta extensa;
- Construção de texto.
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Prova Oral:
A prova oral baseia-se nos conteúdos temáticos acima referidos.
Critérios Gerais de Classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos
apresentados para cada item.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.
Itens de seleção Verdadeiro e falso.
A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho.
Ordenação
A cotação do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja integralmente correta.
Itens de construção
Os critérios de classificação ao item resposta apresentam-se organizados por níveis de desempenho. Os
descritores de níveis de desempenho da produção escrita integram os parâmetros Estrutura, Morfologia e
Sintaxe, Vocabulário, Ortografia.
O afastamento integral de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos.

Material autorizado
•
•
•

Caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretor.
Não é permitido o uso de Dicionários.

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