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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

INGLÊS                                       2021 

 

Prova 358 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

12.º Ano de Escolaridade – Formação Específica  

(Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho) 

 

INTRODUÇÃO  

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 

ensino secundário da disciplina de Inglês, a realizar em 2021, designadamente: 

 

1. Objeto de avaliação  

2. Caracterização da prova  

3. Material  

4. Duração  

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO  

A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciados 

no Programa de Inglês de 12.º ano Continuação em vigor e tem por referência o Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas – QECR – bem como as aprendizagens essenciais referentes 

ao Ensino Secundário, homologadas pelo Despacho nº 8476-A/2018, de 31 de agosto. 

Considera-se, pois, condição para o entendimento desta informação a leitura quer do Programa, 

quer do QECR, quer das aprendizagens essenciais. 

Enquadrado pelas orientações presentes no QECR, o Programa preconiza uma convergência de 

metodologias ativas assentes em atividades linguísticas, estratégias e tarefas reportadas a usos 

comunicativos da língua. 

O Programa atribui um carácter de centralidade à interpretação e à produção de texto, definido 

este como «enunciado que subjaz a um ato de comunicação verbal», decorrendo dessa 

centralidade a organização de todas as atividades de ensino-aprendizagem, sem descurar as 

competências linguísticas. 
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Como sublinha o QECR, «a execução de uma tarefa envolve a ativação estratégica de 

competências específicas, de modo a realizar um conjunto de ações significativas num 

determinado domínio, com uma finalidade definida e um produto (output) específico». Assim, a 

abordagem do texto deve iniciar-se pela mobilização das competências e pela ativação dos 

conhecimentos, nos âmbitos cognitivo, linguístico, discursivo e sociocultural que são utilizados 

em contexto, quer ao nível interpretativo, quer ao nível produtivo. 

A avaliação sumativa externa, realizada através de uma prova escrita de duração limitada, só 

permite avaliar parte dos conhecimentos e das competências enunciados no Programa. A 

resolução da prova pode implicar a mobilização de aprendizagens inscritas no Programa, mas não 

expressas nesta informação. 

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

escrita, enquadrados nas competências linguística (nas vertentes lexical, gramatical, semântica 

e ortográfica), pragmática (nas vertentes discursiva, funcional e estratégica) e sociolinguística. 

Na prova oral, são objeto de avaliação as competências de interação oral e de produção oral 

concretizadas nos desempenhos descritos no Programa. 

A demonstração destas competências envolve a mobilização dos conteúdos programáticos, 

devendo o examinando utilizar estratégias de entre as enunciadas no Programa do 12º ano 

Continuação, nomeadamente das áreas de referência/dos domínios socioculturais. 

 

Interpretação e produção de texto  

Interpretação e produção de tipos de texto variados (artigo, notícia, comentário, editorial, etc.), 

que concretizam macro funções do discurso (narração, descrição, argumentação, etc.), a que 

estão associadas intenções de comunicação (relatar eventos, dar opinião, explicar, contrapor, 

persuadir, etc.)  

  

Dimensão sociocultural  

Esta dimensão é concretizada nos seguintes domínios de referência:  

 

1. A língua inglesa no mundo (história da língua inglesa, variedades da língua, etc.).  

2. Cidadania e multiculturalismo (direitos humanos, freedom fighters, etc).  

3. Cultura, arte e sociedade (dos anos 50 aos 90).  

4. Democracia e globalização.  

 

Língua Inglesa 

A avaliação do desempenho em língua inglesa compreende as componentes morfossintática e 

léxico-semântica constantes no programa. 

2. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA  
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A prova é realizada em dois momentos distintos. Num momento, são avaliados: a compreensão 

do oral, o uso da língua, a leitura e a interação e produção escritas (componente escrita da 

prova); no outro, avalia-se a interação e produção orais (componente oral das provas). Os itens 

têm como suporte estímulos orais, escritos e/ou visuais.  

A dimensão sociocultural concretiza-se nos domínios de referência prescritos pelo Programa. 

As provas são cotadas para 200 pontos. A cotação distribui-se pelas competências a avaliar numa 

ponderação de 70% (componente escrita) e 30% (componente oral). 

 

2.1. Prova escrita  

No seu conjunto, a prova consiste na realização de uma ou mais tarefas complexas, que se 

desenvolvem através de uma sequência de atividades que recobrem a demonstração de 

competências integradas de leitura e de escrita. O tema da(s) tarefa(s) insere-se em domínios 

de referência prescritos pelo Programa.  

A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla, associação e ordenação) e itens 

de construção (por exemplo, resposta restrita e extensa). Algumas atividades poderão ter como 

suporte um ou mais textos e, eventualmente, uma ou mais imagens. 

As três fases da prova escrita são as seguintes: 

 

Compreensão do oral  

Avalia-se o desempenho do examinando na compreensão do oral, tendo como suporte dois ou 

mais textos áudio. 

 

Leitura e uso da língua  

Avalia-se a interpretação de tipos de texto variados (artigo, notícia, comentário, editorial, etc.) 

que concretizam macrofunções do discurso (narração, descrição, argumentação, etc.), a que 

estão associadas intenções de comunicação. No âmbito do uso da língua inglesa, a avaliação do 

examinando compreende as componentes morfossintática e léxico-semântica.  

 

Interação e produção escritas 

Avalia-se o desempenho do examinando nas atividades de interação e de produção escritas. 

O número de palavras a escrever situa-se nos intervalos seguintes: 60-80 e 150-220. 

 

2.2. Prova oral 

O tema da prova oral insere-se em domínios de referência prescritos pelo Programa. Algumas 

atividades poderão ter como suporte um ou mais pequenos textos/frases e uma ou mais imagens. 

Os examinandos podem usar algum tempo para tomarem conhecimento do material de suporte. 
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A prova oral é constituída por 3 momentos1: 

1.º Interação entre Examinador e Examinando; 

2.º Produção Individual dos Examinandos; 

3.º Interação em Pares (Examinando e Examinando) e em Grupo (Examinador e Examinandos) - 

este momento poderá não se verificar, caso não haja número de examinandos suficiente. 

 

3. MATERIAL  

 

3.1 Prova escrita 

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

tinta indelével, azul ou preta. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo 

oficial). 

É permitida a consulta de dicionários unilingues ou bilingues, sem restrições nem especificações. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

3.2 Prova oral 

O examinando poderá usar os materiais de suporte às diferentes atividades da prova que lhe são 

fornecidos pelo examinador. 

 

4. DURAÇÃO 

 

4.1 Prova escrita 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

 

4.2 Prova oral 

A prova oral tem a duração máxima de 25 minutos.  

 

 

 

       

 
 
 
 

 Aprovado em Conselho Pedagógico em 05 / 05 /2021                                          

 

 
1.Para informação mais detalhada, cf. Provas de expressão oral /Modelo de prova e procedimentos para aplicação 
de guiões em www.iave.min-edu.pt 
 

http://www.iave.min-edu.pt/

