INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

INGLÊS
Prova 45 (escrita e oral)

2021
Duração: 60 minutos/15 minutos

1.º Ciclo do Ensino Básico (Despacho Normativo n.º 10-A/2021, de 22 de março)

OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciados no
Programa de Inglês do 1.º ciclo e tem por referência as Metas Curriculares de Inglês do Ensino Básico,
homologadas a 31 de julho de 2015 e o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR –
(2001).
Este tipo de avaliação permite avaliar a aprendizagem nos domínios da Compreensão Oral, do Léxico e
Gramática, da Leitura, da Escrita, do Domínio Intercultural, da Interação Oral e da Produção Oral.

CARACTERIZAÇÃO DAS PROVAS
A prova é constituída por duas componentes: uma prova escrita e uma prova oral.

A prova escrita apresenta quatro grupos de itens:

GRUPO I – Compreensão do Oral
GRUPO II – Léxico e Gramática
GRUPO III – Leitura
GRUPO IV – Escrita

No Grupo I, avalia-se a aprendizagem no domínio da Compreensão do Oral, através de itens de seleção
(escolha múltipla) e de itens de construção (resposta curta). Cotação: 20 pontos.
No Grupo II, avalia-se a aprendizagem no domínio do Léxico e Gramática, através de itens de seleção
(escolha múltipla e resposta curta). Cotação: 30 pontos.
No Grupo III, avalia-se a aprendizagem no domínio da Leitura. Este grupo baseia-se em itens de seleção
(Verdadeiro/Falso) e de itens de construção (completamento). Cotação: 30 pontos.
O Grupo IV, que permite avaliar a aprendizagem no domínio da Escrita, é constituído por itens de seleção
(resposta curta). Cotação: 20 pontos.
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Domínios avaliados, conteúdos, tipologia de itens e cotações:

Grupos

I

Domínios

Compreensão do
Oral

Conteúdos

Tipos de itens

Greetings

Item de seleção:

Numbers

escolha múltipla

School objects

Cotação

20%

Colours

Item de construção:

Dates

resposta curta

Family
Animals/Animals features

II

Léxico e
Gramática

Weather

Item de seleção:

Clothes

escolha múltipla

Transports

30%

School activities

Item de construção:

Outdoor activities

resposta curta

Food/drinks
Body

III

Leitura

Places in town

Item de seleção:

House

Verdadeiro/Falso

Time

30%

Personal information

Item de construção:

Question words

completamento

Verb “To Be”
Verb “Have Got”
Personal pronouns
Demonstrative pronouns
Possessive determiners
IV

Escrita

Present continuous

Item de construção:

Plural of nouns

resposta curta

20%

Prepositions of place
Prepositions of time
Articles
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A prova oral apresenta três partes, onde se avalia a produção e a interação oral.
Parte I – Interação professor interlocutor - examinando
Entrevista ao examinando, visando aspetos de identificação pessoal.
Parte II – Produção individual do examinando
Realização de uma atividade de produção oral, na qual o examinando é solicitado a produzir enunciados
orais a partir de uma imagem.
Parte III – Interação professor interlocutor - examinando
Realização de uma atividade de interação oral entre o examinando e o professor interlocutor, na qual o
examinando responderá a questões sobre informações pessoais/preferências.
CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
PROVA ESCRITA:
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos
de classificação, apresentados para cada item.
As respostas ilegíveis, ou que não possam ser claramente identificadas, são classificadas com zero pontos.
Se for dada uma resposta a um mesmo item, mais do que uma vez, não tendo sido eliminada(s)
inequivocamente a(s) resposta(s) que o examinando não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser
considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar.
ITENS DE SELECÇÃO
Verdadeiro/Falso
A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem, de forma inequívoca, a única opção
correta.
São classificadas com zero pontos as respostas em que:
- seja assinalada uma opção incorreta;
- seja assinalada mais do que uma opção;
- não seja dada qualquer resposta.
Escolha múltipla
A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem, de forma inequívoca, a única opção
correta.
São classificadas com zero pontos as respostas em que:
- seja assinalada uma opção incorreta;
- seja assinalada mais do que uma opção;
- não seja dada qualquer resposta.
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ITENS DE CONSTRUÇÃO
Itens de completamento
A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem, de forma inequívoca, a única opção
correta. Poderão ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios
específicos.

Resposta curta
A cotação total do item só é atribuída às respostas integralmente corretas. Poderão ser atribuídas
pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos.
O completo afastamento dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos.

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
PROVA ORAL:
São consideradas quatro categorias para a classificação do desempenho do examinando: Domínio do
Vocabulário (30%), Correção (30%), Fluência (15%) e Interação Comunicativa (25%).

MATERIAL
O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul
ou preta.
As respostas são registadas no próprio enunciado.
Não é permitido o uso de corretor.
Não é permitida a consulta de dicionário.
Todos os materiais necessários para a prova oral serão fornecidos pelos professores examinadores.

DURAÇÃO
A Prova de Equivalência à Frequência é constituída por duas componentes, escrita e oral, tendo a primeira a
duração de 60 minutos e não devendo a duração da segunda, ultrapassar 15 minutos. É obrigatória a realização
de ambas as provas.
Cada uma das provas é cotada para 100%.
A classificação da prova corresponde à média aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações
das duas componentes. Para efeitos de classificação, a Prova Escrita corresponde a 50% e a Prova Oral a 50%.
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