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1. Objeto de avaliação
A prova de equivalência à frequência realiza-se a nível de escola e incide sobre os conhecimentos e
competências enunciados nos documentos curriculares em vigor - Programa de Inglês, Língua
Estrangeira I, do Ensino Básico, Aprendizagens Essenciais -, e enquadra-se nos pressupostos
enunciados no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR).
A prova permite testar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração
limitada, e incidirá sobre os domínios da Leitura, da Compreensão do oral, da interação e produção
orais e do funcionamento da língua.
Domínios
LEITURA, COMPREENSÃO DO ORAL, INTERAÇÃO e PRODUÇÃO ORAIS
Leitura de um texto em voz alta, com correção, ritmo/expressividade e dicção clara e audível.
Explicitação do sentido global do texto.
Adequação do discurso à situação comunicativa.
Identificação e interpretação das mensagens.
Formulação de juízos de valor fundamentados.
FUNCIONAMENTO DA LÍNGUA
Conhecimento sistematizado dos conteúdos gramaticais inerentes ao programa do segundo ciclo.
2. Caracterização e estrutura da prova
I – Leitura de um texto
II – Compreensão do oral /Expressão oral
Compreensão:
- do sentido global do texto;
- seletiva e aprofundada das mensagens patentes no texto.
Expressão oral direcionada (informações pessoais; identificação pessoal; hábitos; tempos livres;
gostos…) (…)
III –Interação e Produção orais
Produção oral direcionada.
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Desenvolvimento de um tema.

3. Critérios de classificação
Tema

Domínio

Áreas
Temáticas/Conteúdos
enunciados no
programa

Cotação
(pontos)

Leitura

18

Itens a observar

Cotação
por item

Correção

6

Ritmo/Expressividade

6

Dicção clara e audível

6

II – Compreensão do oral /Expressão oral
III – Interação e Produção orais
Cotação
Tema
Áreas
temáticas/
Conteúdos
enunciados
no programa

Domínio

(pontos)

Compreensão do
oral/Expressão oral
82
Interação e
Produção orais

Itens a observar

Cotação

Cotação

(por item)

(total)

Domínio do vocabulário
relacionado com o(s) tema(s)

20

Fluência /Pronúncia

20

Correção Linguística (lexical e
gramatical)

20

Pertinência da argumentação

22

100

Constituem fatores de desvalorização:
- A ausência do domínio dos conteúdos programáticos;
- As incorreções ao nível formal, ainda que o sentido esteja certo;
- As incorreções linguísticas;
- O desrespeito pelo tema proposto;
- A falta de clareza da exposição de ideias;
- A não utilização de um leque variado de vocabulário.
4. Material
O material necessário será facultado pelos examinadores.
5. Duração
A prova tem a duração de 15 minutos.
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