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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 2018, nomeadamente:   

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 Critérios gerais de classificação 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Inglês do Ensino Básico e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada nos domínios da Interação Oral, 

Compreensão do Oral e Leitura. 

 

Domínios 

Interação oral 

 Comunicar oralmente com progressiva autonomia e clareza 

 Desenvolver a capacidade de retenção da informação oral 

 

Leitura 

 Ler com fluência, ritmo, entoação, expressividade e correção, demonstrando conhecimento de aspetos 

da estrutura e do funcionamento da língua. 

 

Compreensão oral 

 Apropriar-se do sentido global de um texto 

  Detetar/reutilizar informação veiculada por um texto 

 

Caracterização da prova 

A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por três grupos. 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos e gravuras. 
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A prova oral reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina, 

podendo mobilizar conteúdos relativos a mais do que um dos temas do Programa. 

 

A distribuição da cotação pelos grupos apresenta-se no Quadro 1. 

 

                                                                Quadro 1 – Distribuição da cotação 

Grupos Domínios 
Cotação 

(em pontos) 

I Interação oral (LISTENING/SPEAKING) 40 

II Leitura (READING) 20 

III Compreensão oral (LISTENING/SPEAKING) 40 

 

Material 

O aluno utiliza, somente, o material disponibilizado pelos docentes examinadores. 

 

 

Duração 

A prova tem a duração de 15 minutos e a sua realização é aberta à assistência do público.  
 
 

Critérios gerais de classificação 

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

classificação e é expressa por um número, previsto na grelha de classificação. 

Será utilizado um guião da prova e uma lista de verificação para o registo da prestação dos avaliados. 

 


