INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
Ano letivo 2019/2020
1.ºCiclo – 4.º ano

Disciplina: Inglês

Modalidade: Prova Oral

Prova 45

1.ª e 2.ª fases

1. Introdução
O presente documento visa dar a conhecer, de acordo com o exposto no ponto 1 do art.º
23 do Despacho Normativo n.º 3 - A/2020, de 5 de março, as características da prova de
equivalência à frequência do 1º Ciclo do ensino básico da disciplina de Inglês, a realizar
em 2020.
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação
em vigor e das Metas Curriculares da disciplina.
Este documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova de equivalência à
frequência:
● Objeto de avaliação
● Características e estrutura
● Critérios gerais de classificação
● Material autorizado
● Duração

2. Objeto de avaliação
A prova tem por referência Metas Curriculares de Inglês do Ensino Básico e permite
avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada.

3. Características e estrutura
A avaliação da oralidade será feita na capacidade de produção do aluno sobre alguns
temas do programa do 1º ciclo.
Quadro 1 – Distribuição da cotação
Estrutura

Domínios

1.ª Parte

Interação/

Diálogo informal

compreensão/produção oral

Cotação
50 pontos
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Estrutura

Domínios

2.ª Parte
Produção oral apoiada
numa imagem

Interação/
compreensão/produção oral

Cotação

50 pontos

● Interação oral (Listening and speaking)
o Identifica e reconhece as ideias principais do discurso.
o Exprime-se, de forma adequada, em contextos simples/ preparados.
o Interage com o professor em situações simples/ preparadas e de pergunta/
resposta.
●

Produção oral (Speaking)
o Expressa-se mobilizando conhecimentos adquiridos, assegurando o domínio
de aquisições e usos linguísticos básicos.
o Fala sobre os temas trabalhados.

4. Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos
critérios específicos de classificação apresentados para cada momento.
São considerados os seguintes parâmetros para a classificação do desempenho do
aluno:
i)

Correção formal / estrutura morfossintática – 40 pontos

ii)

Pronúncia – 10 pontos

iii)

Adequação comunicativa – 30 pontos

iv)

Interação – 20 pontos

5. Material autorizado
O material necessário será fornecido no momento da realização da prova.

6. Duração
A prova tem a duração de 15 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este
limite de tempo.
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