Agrupamento de Escolas de Eugénio de Castro
Data: 28/05/2020

Informação - Prova de Equivalência à Frequência

Inglês

2020

Prova 21
3º Ciclo do Ensino Básico
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3º ciclo
da disciplina de Inglês, a realizar em 2020, nomeadamente:






Objeto de avaliação
Características e estrutura da prova
Critérios gerais de classificação
Material
Duração

1. Objeto de avaliação
- Usar a língua inglesa revelando a interiorização das suas regras e do seu funcionamento;
- Interpretar e produzir diferentes tipos de texto no âmbito do conteúdo sociocultural;
- Manifestar ideias e opiniões perante universos culturais e sociais diversificados.

2. Características e estrutura da prova
Temas / Conteúdos
1- Língua Inglesa
- nomes (flexão em género e
número)
- determinantes e pronomes
- formação de palavras (nomes,
adjetivos, verbos, advérbios)
- graus dos adjetivos/advérbios
- conetores
- orações condicionais/relativas
- preposições (tempo, lugar e
movimento)
- verbos lexicais, auxiliares
primários (be, have, do) e modais
- formas e tempos verbais
- voz ativa e passiva
- discurso direto e indireto

Domínios

Estrutura da Prova

Leitura
Compreensão e
interpretação do texto

Texto
Tipos de itens:
- verdadeiro/falso
- escolha múltipla
- correspondência
- completamento de frases
- seleção de informação
- enunciação de respostas:
inferência e/ou opinião
- identificação no texto de
equivalentes a
palavras/expressões dadas
- explicação do sentido de
palavras/expressões usadas
no texto

Gramática
Domínio das estruturas
gramaticais em
contexto

Grupos de itens:
- preenchimento de espaços
- transformação de frases
- organização sequencial de
frases
- completamento de frases.

Cotações

35 pontos

30 pontos
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Temas / Conteúdos
2- Sociocultural: Eu e a
Comunidade Alargada:
- família, habitação, escola
- meio envolvente e formas de
socialização (serviços, associações
cívicas, lazer, consumo)
- meios de comunicação
- desporto
- nutrição, saúde e bem-estar,
dependências
- música e cinema
- trabalho e emprego
- novas tecnologias

Domínios

Produção de texto
Capacidade de
expressão de opiniões,
vivências e ideias com
referência aos tópicos
do conteúdo
sociocultural

Estrutura da Prova

Cotações

Composição de dois textos:
- composição curta ou 35 pontos
resposta restrita
- composição extensa de
resposta livre.

Prova oral
As áreas de experiência / temáticas serão selecionadas de entre as áreas contempladas no programa oficial
da disciplina.
Tipos de atividade
- de interação professor interlocutor- aluno
- de produção individual do aluno a partir de um suporte de imagem

3. Critérios gerais de classificação
Na prova escrita a classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos
critérios específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. No
entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for
possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito.
Nos itens de seleção, qualquer resposta indicada de forma equívoca, por exemplo, fornecendo mais
elementos do que o(s) pedido(s), é classificada com zero pontos.
Nos itens de construção, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao
solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido.
Na prova oral, a classificação é atribuída em função da qualidade da produção, da correção lexical e
gramatical e ainda da pronúncia e da entoação.
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4. Material
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).
É ainda fornecida pelo estabelecimento de ensino uma folha de rascunho.
O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta
indelével azul ou preta.
Não é permitido o uso de lápis, esferográfica-lápis ou de corretor.
Não é permitida a utilização de dicionários unilingues nem bilingues.

5. Duração
A prova escrita tem a duração de 90 minutos.
A prova oral não pode ultrapassar a duração máxima de 15 minutos.
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