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INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA — 2021 Despacho Normativo n.º 10-A/2021 de 22 de março 

 
  

Disciplina: INGLÊS - LE I Código: 45 

 
 

1.º Ciclo do Ensino Básico 2021 

Duração da Prova: 60 + 15 minutos Tipo de Prova: Escrita + Oral   

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 4.º ano de escolaridade 

do 1.º Ciclo do Ensino Básico da disciplina de Inglês, a realizar em 2021, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova (características, estrutura e critérios gerais de classificação) 

• Material  

• Duração 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor e as orientações presentes no Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas. 

São objeto de avaliação o uso da língua, a leitura, a interação e a produção escritas e a compreensão, a interação e a 

produção orais enquadrados nas competências linguística, pragmática e sociolinguística. A demonstração destas 

competências envolve a mobilização dos conteúdos programáticos previstos para o 1º Ciclo, nomeadamente os das 

áreas de referência dos domínios socioculturais. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA

A prova é realizada em dois momentos distintos. Num momento, são avaliados o uso da língua, a leitura e a 

interação e a produção escritas (componente escrita da prova); no outro, avalia-se a compreensão, a interação e a 

produção orais (componente oral da prova). 

 

Componente escrita da prova: 

A componente escrita da prova é composta por três partes, sendo os conteúdos programáticos testados através da 

ativação dos seguintes domínios/tipologia de exercícios: 

Leitura – compreender frases muitos simples; 

Léxico e gramática – identificar/conhecer vocabulário simples do dia-a-dia com base nos temas apresentados e 

compreender/reconhecer algumas estruturas elementares do funcionamento da língua; 

Escrita – utilizar palavras conhecidas para produzir frases muito simples com vocabulário dado. 
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Tipologia de exercícios: 

Compreensão Escrita/Operacionalização da Língua/Produção escrita 

Itens de seleção/construção (escolha múltipla, verdadeiro ou falso, associação, correspondência, ordenação ou 

resposta curta/guiada) 

 

Componente oral da prova: 

A componente oral da prova pretende avaliar o conhecimento do léxico e dos enunciados orais, bem como a sua 

aplicação de forma correta. Está dividida em duas partes, sendo os tópicos abordados testados através da ativação 

das seguintes competências: 

Interação oral - ouvir/falar; 

Produção oral – falar. 

 

Critérios gerais de classificação: 

A prova obedece aos seguintes critérios gerais de classificação: 

Cada uma das componentes da prova é cotada na escala percentual de 0 a 100 pontos, distribuídos da seguinte 

forma: 

Componente escrita: 

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

apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. As respostas são classificadas de forma 

dicotómica (certo/errado).  

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas, serão classificadas com zero pontos. No 

entanto, em caso de omissão ou engano na identificação de uma resposta esta pode ser classificada se for possível 

identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 

Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s) resposta(s) que 

não deseja verem classificada(s), deve ser apenas considerada a resposta que surgir em primeiro lugar. 

A componente escrita da prova é cotada na escala percentual de 0 a 100 pontos, distribuídos da seguinte forma: 

Parte I até 2 itens - 30 pontos 

Parte II até 4 itens - 58 pontos 

Parte III até 6 itens - 12 pontos 

 

A componente oral da prova é cotada na escala percentual de 0 a 100 pontos, distribuídos da seguinte forma: 

A classificação é atribuída ao examinando de acordo com os níveis de desempenho e respetivas pontuações, 

expressas por um número inteiro, apresentados nos critérios específicos de classificação. 

As competências para avaliação da componente oral da prova são as seguintes: 

Interação Oral (Ouvir/falar) - 50 pontos 
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-Identifica e reconhece as ideias principais do discurso; 

- Exprime-se de forma adequada em contextos simples/preparados; 

- Interage com o professor em situações simples/preparadas e de pergunta/resposta. 

Produção Oral (Falar) – 50 pontos 

- Expressa-se mobilizando conhecimentos adquiridos, assegurando o domínio de aquisições e usos linguísticos 

básicos; 

- Fala sobre os temas trabalhados. 

 

MATERIAL

Na componente escrita da prova apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta; 

lápis, borracha, apara-lápis e lápis de cor ou de cera para as atividades que impliquem pintar. As respostas são 

registadas, a tinta, no próprio enunciado. Não é permitido o uso de corretor. 

Na componente oral, não há material autorizado. Todo o material necessário será facultado no decorrer da prova. 

 

DURAÇÃO

A componente escrita da prova tem a duração de 60 minutos. 

A componente oral da prova não deve exceder a duração de 15 minutos. 

 

 

 

  


