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INFORMAÇÃO — PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO — 2021 
Portaria 223-A/2018 de 3 de agosto 

  Portaria 226-A/2018 de 7 de agosto 

 
  

Disciplina: Inglês LE I  

 
 

2.º Ciclo do Ensino Básico 2021 

Duração da Prova: 90 minutos Tipo de Prova: Escrita   

 

O presente documento divulga informação relativa à prova extraordinária de avaliação do 5º ano de escolaridade do 

2.º Ciclo do Ensino Básico da disciplina de Inglês, LE I, 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 Extraordinária de Avaliação realiza-se a nível de escola e tem por referência as Aprendizagens Essenciais, 

com especial enfoque nas áreas de competência inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, os 

documentos curriculares em vigor e as orientações do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas. 

São objeto de avaliação as competências comunicativa e intercultural nas vertentes da leitura, da compreensão 

escrita, do léxico, da gramática e da produção escrita.  A demonstração desta competência envolve a mobilização 

dos conteúdos programáticos inscritos no Programa de Inglês do Ensino Básico - 2.º Ciclo para o 5º ano de 

escolaridade.

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina desenvolvidos 

através das competências comunicativa e intercultural. As várias atividades possibilitam a demonstração destas 

competências integradas nas áreas linguística, pragmática e sociocultural. 

 

A prova é constituída por três grupos. 

 

Grupo I - Consiste na realização de atividades de compreensão / interpretação de diferentes tipos de textos, cujos 

temas se inserem nas áreas do conteúdo sociocultural enunciadas no Programa. Avaliam-se as competências nos 

domínios da compreensão da leitura e da escrita. 

Grupo II - Avalia-se o conhecimento lexical e das estruturas gramaticais.  

Grupo III - Esta parte consiste na realização de atividades de produção de diferentes tipos de texto, cujo tema se insere 

nas áreas enunciadas no Programa, demonstrando autonomia no uso das competências de comunicação pragmática 

e linguística. 
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TIPOLOGIA DE EXERCÍCIOS  

Grupo I - Compreensão da Leitura e da Escrita 

              - Itens de seleção: associação; escolha múltipla; verdadeiro/falso; completamento 

Grupo II - Operacionalização da Língua 

               - Itens de ordenação; completamento/construção (resposta curta) 

Grupo III - Produção Escrita 

               - Item de construção (resposta extensa). 

    

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

A prova obedece aos seguintes critérios de classificação: 

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

apresentados para cada item. 

- As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas não são classificadas. 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 ver classificada(s), deve ser apenas considerada a resposta que surgir em primeiro lugar. 

-Nos itens de seleção, qualquer resposta indicada de forma equívoca, por exemplo, fornecendo mais elementos do 

que o(s) pedido(s), é classificada com zero pontos. 

- Nos itens de construção, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado, 

independentemente da qualidade do texto produzido, nomeadamente na produção escrita (Grupo III), onde a 

competência linguística só é avaliada se o aluno tiver tratado o tema proposto. 

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

 

Grupo I - COMPREENSÃO DA LEITURA E ESCRITA (3 a 4 itens – 40 pontos)  

As respostas deverão revelar compreensão do conteúdo de um texto escrito, seleção de informação e correção 

linguística. 

Grupo II - OPERACIONALIZAÇÃO DA LÍNGUA (2 itens – 40 pontos) 

As respostas deverão revelar conhecimento de itens lexicais e gramaticais. 

Grupo III - PRODUÇÃO ESCRITA (1 item – 20 pontos) 

A resposta deverá revelar uma comunicação clara, correção morfossintática e vocabulário apropriado. 

 

 

 



Informação - Prova de Extraordinária de Avaliação de Inglês LE I  Página 3 

 

 

MATERIAL

Material de escrita permitido: caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta.  

As respostas são registadas no próprio enunciado.  

Não é permitido o uso de dicionários, quer bilingues, quer unilingues.  

Não é permitido o uso de corretor.

 

DURAÇÃO

A prova tem a duração de 90 minutos. 

  


