INFORMAÇÃO- PROVA ORAL DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

INGLÊS
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Prova 21 | 2018
3º Ciclo do Ensino Básico

O presente documento visa divulgar as características da Prova Oral de Equivalência à Frequência de Inglês
(3.º Ciclo do Ensino Básico), a realizar em 2018, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Critérios gerais de classificação
• Material
• Duração
OBJETO DE AVALIAÇÃO

A prova tem por referência o Programa de Inglês em vigor para o 3º Ciclo de escolaridade e as metas
curriculares de Inglês para o 3º Ciclo.
A prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados nos domínios da
leitura, compreensão e da produção oral passíveis de avaliação em prova oral de duração limitada.

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA

A prova apresenta 3 grupos de itens.
No Grupo I, avalia-se a Compreensão Oral. Este grupo é constituído por itens de escolha múltipla e/ou
associação/correspondência. Cotação: 40 pontos.
O Grupo II permite avaliar a Compreensão e Expressão Orais, com base na apresentação de uma
imagem/imagens. É constituído por cinco itens de resposta curta. Cotação: 30 pontos.
O Grupo III avalia a Produção Oral, através da uma pergunta de desenvolvimento no âmbito dos temas
definidos para a Prova Escrita. Cotação: 30 pontos.

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1.
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Quadro 1 – Valorização dos domínios/conteúdos na prova
Domínios

Conteúdos

Cotação

COMPRENSÃO ORAL

40

 Ouvir/Compreender
COMPREENSÃO E EXPRESSÃO ORAL

 Teen
Problems



Conversa sobre uma imagem/imagens. Perguntas/Respostas a  Technology
questões.
 Capacidade de compreender e usar corretamente o vocabulário dos  Work
conteúdos temáticos selecionados e exprimir-se em linguagem
adequada à situação de comunicação em questão com uma
entoação e pronúncia corretas.
 Fluência da expressão oral.

60

A prova inclui os tipos de itens discriminados no Quadro 2.
Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotações.
Tipologia de itens

Item de seleção

Número de itens

Cotação por item (em
pontos)

Verdadeiro ou falso e/ou
associação/correspondência

15

2a4

Resposta curta (interação)

5

6

Resposta extensa

1

30

Itens de construção

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 item e é expressa por um número inteiro.

Itens de seleção
A cotação total dos itens de seleção é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a
única opção correta. São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada uma opção
incorreta ou mais do que uma opção. Não há lugar a classificações intermédias.
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Itens de construção
A classificação nos itens de resposta curta é atribuída de acordo com os elementos de resposta
solicitados e apresentados.
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta curta podem apresentar-se organizados
por níveis de desempenho.
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero
pontos.
Os critérios de classificação da resposta ao item de resposta extensa apresentam-se organizados por
níveis de desempenho.
Os descritores de níveis de desempenho da interação e expressão oral (Grupos II e III) integram os
parâmetros: tema e tipologia; coerência e pertinência da informação; estrutura e coesão; coerência; dicção e
ritmo.
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos.
Níveis Descritores
Itens de Construção

3

 Capacidade de exprimir-se em
linguagem adequada à situação
de comunicação em questão 2
com uma entoação e pronúncia
corretas.
 Fluência da expressão oral.
1

Resposta coerente que revela capacidade de expressão
adequada à situação da comunicação com fluência, entoação
e pronúncia corretas.
Resposta coerente que revela alguma capacidade de
expressão adequada à situação da comunicação, com alguma
deficiência a nível da fluência, entoação e pronúncia.
Resposta pouco coerente que revela pouca capacidade de
expressão adequada à situação da comunicação, com muitas
deficiências a nível da fluência, entoação e pronúncia.

MATERIAL

O grupo I da prova é realizado em folha própria fornecida pelo Júri.
Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével,
azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretor.

DURAÇÃO

A prova tem a duração máxima de 15 minutos.
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