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3.º Ciclo do Ensino Básico  
 
 

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 2020, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material 

 Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova incide nos conhecimentos e nas competências enunciadas no Programa de Inglês em vigor e tem 

como referência o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas. Esta prova permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada nos domínios da Leitura e da 

Interação/Produção Oral.  

 

DOMÍNIOS  

INTERAÇÃO/PRODUÇÃO ORAL  

 

CONTEÚDO 

INTERAÇÃO/ PRODUÇÃO ORAL - Responder de forma pertinente ao discurso do interlocutor; Descrever 

imagens; Trocar informações relevantes e dar opinião sobre temáticas abordadas e /ou problemas 

práticos. 

 

Caracterização da prova 

A prova realiza-se oralmente e é constituída por três momentos:  

No 1.º momento, avalia-se o desempenho do aluno quando questionado sobre si próprio. 

No 2.º momento, avalia-se o domínio lexical do aluno quando confrontado com imagens. 
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No 3.º momento, avaliam-se os conhecimentos do aluno no domínio da produção oral, nomeadamente a 

produção de enunciados orais com pronúncia e entoação adequadas assim como a apresentação de 

discursos de cunho pessoal de forma simples e linear. Avalia-se também a interação com frases de alguma 

complexidade e com algum à-vontade de acordo com a temática apresentada. 

A valorização relativa aos momentos apresenta-se no quadro seguinte:  

Valorização relativa dos domínios Domínios Cotação (em pontos) 

1.º Momento Diálogo dirigido 30 pontos 

2.º Momento Descrição de imagens 30 pontos 

3.º Momento Interação/Produção Oral 40 pontos 

 
 

Critérios gerais de classificação  

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos de classificação.  

As respostas que não possam ser claramente identificadas como corretas são classificadas com zero 

pontos.  

Não será atribuída classificação a produções orais que não obedeçam ao(s) tema(s) proposto(s).  

São considerados três critérios: ao nível lexical (utilizar um repertório limitado mas adequado para 

recriar situações do quotidiano), ao nível morfossintaxe (utilizar estruturas e formas gramaticais simples; 

o sentido geral é claro embora com presença sistemática de erros elementares) e ao nível do sistema 

fonológico (expressar-se de uma forma suficientemente clara). 

 

Material 

O material a utilizar durante a prova será disponibilizado pelo professor. 

 

Duração 

A prova tem a duração máxima de 15 minutos. 

 


