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O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º Ciclo da
disciplina de Inglês, a realizar em 2021, nomeadamente:
•

Objeto de avaliação

•

Caracterização da prova

•

Material

•

Duração

Objeto de avaliação
A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (o Programa, o Perfil dos Alunos à Saída
da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais de Inglês do Ensino Básico) e permite avaliar a
aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita e numa prova oral, ambas de duração limitada.
Caracterização da prova
A prova é constituída por duas partes: uma escrita e outra oral.
A prova escrita é constituída por um único Caderno e incide sobre três domínios de referência – Leitura
(compreensão), Gramática e Escrita. A mesma inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e
itens de construção (por exemplo, resposta restrita e resposta extensa). As respostas são dadas no próprio
enunciado.
A prova oral incide sobre as aprendizagens definidas para o final do 3.º Ciclo do Ensino Básico e é
constituída por três momentos, permitindo avaliar se o aluno é capaz de compreender um texto, ler
expressivamente, responder de forma coerente e articulada a questões sobre si próprio, produzir um
discurso oral correto em termos formais e lexicais e adequar o seu discurso à situação comunicativa.
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, imagens e grelhas.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios do programa ou à sequência dos
seus conteúdos e podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos domínios
do programa.
A prova é cotada para 100 pontos e estes deverão constar do enunciado da mesma. A prova escrita bem
como a prova oral terão um peso de 50% na classificação final.
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Material
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretor, nem de dicionário unilingue ou bilingue.
Na prova oral, não é permitido nenhum material.
Duração
A prova escrita tem a duração de 90 minutos.
A prova oral tem uma duração máxima de 15 minutos.
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