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                                  Agrupamento de Escolas Dr. Vieira de Carvalho 

 

INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA                                       2018 

 

Prova de Inglês - Código 45 - Tipo de Prova: Oral 

 

1.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho) 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 1.º ciclo do ensino 

básico 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 oral de equivalência à frequência tem por referência as Metas Curriculares e o programa da disciplina de 

Inglês – Língua Estrangeira do 1º Ciclo do Ensino Básico, respeitando as orientações presentes no Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas – QECR (nível de proficiência A1) e permite avaliar a aprendizagem, passível 

de avaliação, numa prova oral de duração limitada. 

Na prova são objeto de avaliação a compreensão do oral, o uso da língua e a leitura, enquadrados nas competências 

linguísticas (nas vertentes lexical, gramatical, semântica e ortográfica), e, implicitamente, pragmática (nas vertentes 

discursiva, funcional e estratégica) e sociolinguística. A demonstração destas competências envolve a mobilização 

dos conteúdos e estratégias definidos pelo programa da disciplina, nomeadamente os das áreas de referência/ dos 

domínios socioculturais.    

 

Caracterização da prova 

A prova é constituída por três momentos.  
No primeiro momento, o examinando apresenta-se, prestando informação de índole pessoal, e responde a algumas 
questões. 
No segundo momento, o examinando faz a leitura de um texto, que lhe será apresentado pelo examinador. 
No terceiro momento, o examinando observa uma ou mais imagens, que será apresentado pelo examinador, 
respondendo a algumas questões sobre a mesma ou mesmas. 
A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos desta disciplina.  
A classificação final da prova corresponde à média aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações 
das duas componentes (escrita e oral). A prova é cotada para 100 pontos.  
 

Material  

A prova oral apoia-se num questionário (1º momento); num texto de 40-60 palavras (2º momento) em suporte de 

papel e numa ou mais imagens e questionário (3º momento). Estes materiais serão entregues ao examinando, pelo 

examinador, em cada um dos momentos da prova. 

 

Duração 

A prova tem a duração máxima de 15 minutos, distribuídos da seguinte forma: 

 1º momento – 5  minutos;  
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 2º momento – 5 minutos; 

3º momento – 5 minutos. 

 

Critérios gerais de classificação 

A prova é cotada para 100 pontos.  

A valorização de cada domínio é a seguinte: 

Quadro 1 – Distribuição da cotação pelos domínios 

Domínio Cotação (pontos) 

Expressão oral 40 

Uso da língua 35 

Leitura  25 

 

 

 

 


