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INFORMAÇÃO-PROVA de EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

 

INGLÊS                                                                                                                                      2022                                                                                                                                      

 

Prova: 45                                                                                                                      1.ª e 2.ª Fase 

 

1.º Ciclo do Ensino Básico (Despacho Normativo n.º7 – A/ 2022 de 24 de março) 

 
 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 1º 

Ciclo do Ensino Básico da disciplina de Inglês – Prova Escrita e Prova Oral a realizar no ano letivo 

de 2021/2022. 

 

Natureza da prova: Escrita e Oral 

A prova é composta por duas componentes: uma prova escrita e uma prova oral. A realização da 

prova oral é sempre obrigatória.  

A classificação final da prova corresponde à soma atribuída a cada uma das componentes, 

arredondada às unidades, sendo expressa na escala percentual de 0 a 100 e convertida nas 

menções qualitativas de Insuficiente, Suficiente, Bom e Muito Bom.  

 

A) Inglês – Prova Escrita  

Objeto de avaliação  

Competências (Domínios conceptual, procedimental)  

 

A prova deve ter por referência o Programa e as Metas Curriculares de Inglês do 1º Ciclo do 

Ensino Básico e tem por referência o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – 

QECR (2001).  

A prova escrita desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados nos 

conteúdos das metas curriculares da disciplina (quadro 1), passível de avaliação numa prova 

escrita de duração limitada. 

O desempenho dos alunos envolve a mobilização dos conteúdos programáticos nos domínios de 

Leitura (Reading), Léxico e Gramática (Lexis and Grammar), Produção Escrita (Writing), de 

acordo com o quadro 1.  

 

 

Conteúdos e capacidades a avaliar 
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Quadro 1 – Valorização dos conteúdos  

 

Domínios  Tema e Conteúdos  Valorização  

I 
Leitura  

(Reading)  
 

Personal identification, family, human body and 
outdoor activities. 

20 pontos 

II 
Léxico e Gramática  

(Lexis and Grammar)  
 

Prepositions of place (in, on, under, near), 
numbers, animals, can/can’t, verb to be, human 
body, house and food. 

 

47 pontos 

III 
Produção  

Escrita  
(Writing)  

Personal Identification. 
Likes and dislikes. 

18 pontos 

  Total = 85 pontos  

 

Caracterização da prova  

 

 Organização da prova:   

A prova é constituída por um único caderno e é cotada para 85 pontos.  

As respostas são registadas no enunciado.  

A prova escrita é constituída por oito grupos que consistem, no seu conjunto, na realização de 

tarefas, que se desenvolvem através de uma sequência de atividades que recobrem a 

demonstração de competências integradas de compreensão, leitura e escrita.   

A estrutura da prova e a tipologia, número e cotação dos itens sintetizam-se no Quadro 2. 

 

 Documentos de suporte:  

O tema das tarefas insere-se nos domínios de referência estabelecidos pelas Metas Curriculares 

de Inglês para o 1ºCiclo do Ensino Básico.  

 

 

 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação  

 

Tipologia de itens  Número de itens  
Cotação por item 

(em pontos) 

 

 

I 

Leitura  

(Reading)  

 

Itens de seleção:  

Verdadeiro/falso 

 

4 

 

12 pontos 

Itens de seleção:  

Escolha múltipla 

 

4 

 

8 pontos 
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II  

Léxico/ Gramática  

(Lexis and Grammar)  

Itens de seleção:  

Associação 

 

6 

 

12 pontos 

Item de construção: 

Preenchimento de 

espaços lacunares. 

 

5 

 

5 pontos 

Item de construção: 

Preenchimento de 

espaços lacunares. 

 

4 

 

8 pontos 

Itens de seleção:  

Completamento 
10 

 

10 pontos 

Itens de seleção:  

Ordenação. 
6 

 

12 pontos 

III 

Produção Escrita  

(Writing)  

Item de construção:   

Resposta curta 

 

 

6 

 

18 pontos 

 

 Critérios gerais de classificação  

 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos de cada classificação apresentada para cada item e é expressa por um número 

inteiro, previsto na grelha de classificação.  

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com 

zero pontos.   

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que 

surgir em primeiro lugar.   

Itens de seleção 

Nos itens de seleção (verdadeiro ou falso, escolha múltipla, associação e ordenação) a cotação 

do item só é atribuída às respostas integralmente corretas. Todas as outras respostas são 

classificadas com zero pontos. Não há lugar a classificações intermédias.  

Ordenação  

 A cotação do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja 

integralmente correta.   

Itens de construção   

Nos itens de completamento só é atribuída a cotação às respostas totalmente corretas. 
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Nos itens de resposta curta e extensa são atribuídas pontuações a respostas total ou parcialmente 

corretas, de acordo com os critérios específicos.   

 Critérios de desvalorização  

Fatores de desvalorização  

   As respostas ambíguas, ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são 

classificadas com zero pontos.  

UUma resposta que não cumpra de forma inequívoca a instrução no que respeita ao tema ou dos 

itens propostos é classificada com zero pontos.  

AA identificação incorreta da informação, a seleção e o emprego incorreto do vocabulário, os 

erros ortográficos, lexicais e morfossintáticos e o desrespeito pelas normas de concordância 

são fatores de desvalorização.  

Material   

Só é permitido o uso de caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta indelével e lápis de cor.   

Não é permitida a consulta de dicionários unilingues ou bilingues.   

Não é permitido o uso de corretor.  

Duração  

A prova escrita tem a duração de 60 minutos, sem tolerância. 

 

 

 

 

 

B) Inglês – Prova Oral       

 

Objeto de avaliação   

A prova oral de inglês tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Inglês do 1º Ciclo de 

Ensino Básico e tem por referência o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – 

QECR (2001).   

A prova consiste na realização de atividade de interação oral entre os examinadores e o 

examinando, abordando temas que se inserem nas áreas de conteúdo sociocultural enunciados 

na Metas curriculares e pode ter um ou mais documentos (textos ou imagens).  

A prova pretende avaliar a competência comunicativa nos domínios da compreensão, interação e 

da produção oral.   
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Conteúdos e capacidades a avaliar  

 

Quadro 3 – Valorização dos conteúdos e das atividades 

 

Domínios  Tipos de atividades Conteúdos  Valorização  

I 

Compreensão   
oral 

Compreensão de 
palavras e expressões 
simples, comunicadas de 
forma clara e pausada, 
num contexto familiar 
através de um apoio 
audiovisual. 

Personal identification, 
days of the week, months 
and the time. 

 

5 pontos 

II 
Interação/Produção 

oral 

Conversa informal sobre 
a identificação pessoal do 
examinando. 

 
 
 
Análise e descrição de 
uma imagem. 

Personal Identification: 
name, age, country, 
birthday, and favourite 
colour. 
 
 
Seasons, weather, 
colours, animals, 
numbers, and clothes. 

 

4 pontos 
 
 
 
 

6 pontos 

   Total: 15 pontos  

Caracterização da prova  

 

 Organização da prova:   

A prova oral decorre na presença de um júri, constituindo por três examinadores, em que um age 

como interlocutor e classificador, e os outros dois como examinadores/classificadores.  

 A prova é cotada para 15 pontos.  

A prova divide-se em dois momentos que coincidem com os três grupos de atividades e que se 

distribuem da seguinte forma:   

No grupo I, avalia-se o domínio da Compreensão oral. 

 No grupo II, avaliam-se os domínios da Interação e Produção oral. 

 

  

 Documentos de suporte   

 A prova oral incide sobre os domínios de referência (áreas temáticas, domínios socioculturais, 

estruturas linguísticas) constantes nas Metas Curriculares de Inglês do 1º Ciclo e de acordo com o 

Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas.   

 

 Critérios gerais de classificação  

 

Os critérios de classificação têm por base os descritores do Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas.   

Em qualquer parte da prova oral serão tidos em conta os seguintes critérios de classificação do 

desempenho do examinando:   
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 Âmbito – 20 pontos  

 

Correção gramatical – 20 pontos  

 

Fluência – 20 pontos  

 

Interação – 20 pontos  

 

Desenvolvimento Temático e Coerência – 20 pontos   

 

A classificação final da prova oral resulta da soma das pontuações atribuídas aos critérios que 

constam na grelha de caracterização da prova avaliados nas três atividades a realizar.   

O júri, em conferência, atribui a classificação final à prova oral que é expressa na escala de 0 a  

15.  

 

Material   

 

Não é preciso qualquer tipo de material específico por parte do aluno. 

Não é permitida a consulta de dicionários bilingues ou unilingues.  

Material necessário à realização da prova será disponibilizado pelos elementos que constituem o 

júri.  

Duração 

A prova oral tem a duração de 15 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar esse limite de 

tempo.  

 

Canedo, 5 de maio de 2022 

Aprovada em reunião do Conselho Pedagógico de  ___________________ de 2022 

A Coordenadora do Departamento do Primeiro Ciclo: Olga Campos 

O Diretor: Paulo Dias 

  


