
  

 

INFORMAÇÃO - PROVA  

PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO ENSINO BÁSICO  
2021  

Prova 06 - Prova Escrita de Inglês 

 6º Ano de Escolaridade   
  

 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à 
frequência do ensino básico, do 6º ano de escolaridade, a realizar, em 2021, pelos alunos 
que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Despacho 
Normativo nº3-A/2019 de 14 de fevereiro.  
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação 
referida e do Programa da disciplina.  
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativo à prova:  
 

Objeto de avaliação 

 

A prova avalia o conjunto de aprendizagens e de competências 
desenvolvidas no 2º ciclo do Ensino Básico, tendo como 
referentes o Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências 
Essenciais e o programa em vigor para o referido ciclo. 

 

Característica e 

Estrutura da 

Componente Escrita 

 

 

A prova é constituída por três grupos: 

 

Grupo I – avalia a compreensão de um texto, através de itens 

diversos, que poderão ser de: resposta curta, verdadeiro/falso, 

completamento de frases, escolha múltipla, ordenação e/ou 

associação; 

 

Grupo II – avalia o conhecimento sobre o funcionamento da língua, 

através de itens que poderão ser de: completamento de frases, 

associação, ordenação, transformação e/ou escolha múltipla; 

 

Grupo III – avalia a expressão escrita, através de um item de 

composição de resposta livre. 

 

A cotação total de prova é de 100 (cem) pontos, distribuídos da 

seguinte forma: 

Grupo I – 40 pontos; 

Grupo II – 40 pontos; 

Grupo III – 20 pontos 

. 



Critérios gerais de 

classificação da 

Componente Escrita 

 

A classificação será efetuada de acordo com os seguintes critérios: 

 

Grupo I – É fator de desvalorização total a inadequação da resposta; 

são fatores de desvalorização parcial: erros ortográficos, erros 

morfossintáticos, e inadequação lexical; 

 

Grupo II - É fator de desvalorização total a aplicação incorreta dos 

conteúdos gramaticais solicitados; 

 

Grupo III - É fator de desvalorização total o não tratamento do tema 

proposto. 

São fatores de desvalorização parcial os erros de 

caráter morfossintático impeditivos da comunicação e 

a inadequação lexical.  

 

São fatores de valorização: a adequação ao tema, variedade e 

riqueza lexical, a correção linguística, a organização de 

ideias/coerência textual e a criatividade. 
 

 

Material 

 

 

O examinando apenas pode usar na prova, como material de 

escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

Não é permitido o uso de lápis, de esferográfica-lápis, nem de 

corretor. 

 
 

 

Duração da prova da 

Componente Escrita 

 

 

 

90 (noventa) minutos 
 

 

Indicações 

específicas 

 

Todas as respostas devem ser apresentadas na folha da prova. 
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Prova oral 

Características e Estrutura 

Os alunos realizam a prova 

individualmente.  

 

1º Momento: Interação 

Examinador-Examinando 

(duração: cerca de 8 minutos) 

 

2º Momento: Produção 

Individual do Examinando 

(duração: cerca de 7 minutos) 
 

 

Critérios de Avaliação 

Os critérios de classificação 

têm por base os descritores do 

Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas, 

relativos às diferentes 

competências de uso da 

língua. 

 

Os critérios e respetiva 

percentagem são os seguintes: 

Âmbito estrutural e lexical – 

25% 

Correção – 15% 

Fluência – 10% 

Interação 25% 

Desenvolvimento Temático e 

Coerência – 25 % 

 

Os critérios são organizados 

por níveis de desempenho a 

que correspondem cotações 

fixas expressas em números 

inteiros. 

 


