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  O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à 

Frequência do 3º ciclo, de Inglês, a realizar em 2021, pelos alunos abrangidos pelo Despacho 

Normativo nº10-A/2021.  

A informação dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:  

  

• Objeto de avaliação   

• Caracterização da prova  

• Material   

• Duração   

 

 

 Objeto de Avaliação 

 

 A Prova de Equivalência à Frequência de Inglês, LE I (9.º ano) tem por referência o 

Programa de Inglês, 3.º Ciclo LE I, as Aprendizagens Essenciais da LE I, o Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória e o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas 

— QECR (2001) e é constituído por duas componentes: uma prova escrita (que inclui o domínio 

da compreensão do oral) e uma prova oral. 

É objeto de avaliação a competência comunicativa nas vertentes da compreensão (do 

oral e da escrita), da produção (escrita) e da interação (oral e escrita). O desempenho dos 

alunos envolve a mobilização dos conteúdos programáticos, nomeadamente, Língua Inglesa, 

Produção e Interpretação de Textos e Sociocultural, e os respetivos processos de 

operacionalização, prescritos pelo Programa. 
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 Caracterização da prova 

 

Da prova escrita constam atividades que visam avaliar o domínio da compreensão oral, 

cujo tema se insere nas áreas do conteúdo sociocultural enunciadas no Programa. Inclui um 

texto (em suporte áudio) que constitui o suporte de itens de seleção e itens de construção. 

 Integra atividades de compreensão/interpretação de um texto escrito, cujo tema se 

insere nas áreas do conteúdo sociocultural enunciadas no Programa, e integra um texto que 

constitui o suporte de itens de seleção e itens de construção. Tem atividades que visam 

avaliar o domínio da Língua Inglesa, através de itens de seleção e itens de construção. Existe 

uma atividade de produção escrita, cujo tema se insere nas áreas de conteúdo sociocultural 

enunciadas no Programa. O grupo é constituído por um item de construção (resposta extensa) 

orientado, no que respeita ao tipo de texto, ao tema e à extensão (de 80 a 100 palavras). 

A prova oral avalia a proficiência do examinando em Língua Inglesa, nos domínios da 

compreensão, interação e produção oral. Os temas a tratar inserem-se nos domínios de 

referência enunciados no Programa de Inglês, 3.º Ciclo LE I. É avaliada por um júri 

constituído por três elementos (professor interlocutor e professores classificadores) e 

pontuada de 0 a 100 pontos. 

 

 

 

Material 

 

O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de 

tinta indelével, azul ou preta. 

É permitida a consulta de dicionários unilingues e bilingues, sem restrições ou 

especificações. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. A prova oral tem a duração máxima de 

15 minutos. 

 


