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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

INGLÊS                                                                                                                               2022 

PROVA 45 - PROVA ESCRITA E ORAL  

1º CICLO DO ENSINO BÁSICO   
 

 

O presente documento visa divulgar a informação da prova de equivalência à frequência de Inglês 

no 1.º ciclo do ensino básico, a realizar em 2022, nomeadamente:  

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 Critérios de classificação 

 

 

Objeto de avaliação 

 

A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais, o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória, o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os 

quatro domínios de referência: compreensão oral, expressão/interação oral, compreensão escrita e 

expressão/interação escrita. 

 

 

Caracterização da prova 

 

A prova é constituída por duas partes: a Prova Escrita e a Prova Oral. 

A Prova Escrita é composta por dois grupos e reflete uma visão integradora e articulada nos 

diferentes domínios da disciplina. 

O aluno realiza a prova escrita no enunciado. 

A cotação da prova escrita e da prova oral são respetivamente de 100 pontos, sendo que a 

classificação das provas corresponde à média aritmética simples, arredondada às unidades, das 

classificações das duas componentes. 

Os tipos de itens que constituem cada grupo são diversificados, de acordo com os objetivos e as 

finalidades que se pretendem avaliar, e podem incluir itens de seleção (escolha múltipla, 

associação, ordenação, completamento) e itens de construção (resposta curta). 
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Quadro 1 - Valorização dos Domínios da prova escrita 

 

A estrutura da Prova escrita sintetiza-se no Quadro 1. 

 

Quadro 2 - Valorização dos Domínios da prova prática 

A Prova Oral consiste na avaliação da oralidade, envolvendo os domínios e conteúdos do Quadro 2. 

 

 
Duração  

 

A Prova Escrita tem a duração de 60 minutos. 

 

A Prova Oral tem a duração de 15 minutos. 

 

Material autorizado (da responsabilidade do aluno) 

 

 Prova escrita: Caneta ou esferográfica de tinta indelével preta; 

 Prova Oral: O material a utilizar durante a prova será disponibilizado pelo professor 

 

DOMÍNIOS OBJETIVOS GERAIS 
COTAÇÃO 

(EM PONTOS) 

Compreensão oral 

  

1. Compreender palavras e expressões simples; 

2. Compreender frases simples, articuladas de forma 

clara e pausada. 

 

50 

Leitura e Escrita 

 

1. Ler vocabulário conhecido; 

2. Utilizar palavras conhecidas; 

3. Produzir frases simples. 

 

50 

DOMÍNIOS OBJETIVOS GERAIS 

COTAÇÃO 

(EM 

PONTOS) 

Interação Oral 

 
1. Exprimir-se de forma adequada em contextos 

simples;  
2. Interagir com os professores avaliadores em 

situações simples. 
 

50 

Produção oral 
 

1. Expressar-se, com vocabulário limitado. 
 

50 
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Critérios Gerais de Classificação 

 

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

específicos de classificação apresentados por cada item e 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 o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s) 

resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que 

surgir em primeiro lugar. 

 

Itens de seleção: 

 Escolha múltipla – a resposta requer o estabelecimento de uma correspondência entre um 

conjunto de opções fornecidas. 

 Ordenação - resposta implica a ordenação de imagens ou palavras de acordo com a ordem 

pela qual foram fornecidas. 

 Associação – a resposta requer o estabelecimento de uma correspondência entre elementos 

de dois conjuntos, de acordo com as instruções dadas. 

 Completamento – a resposta implica o preenchimento de espaços em branco numa frase, 

num texto ou noutro suporte, mediante a seleção de palavras, de expressões ou imagens 

fornecidas. 

 

Itens de construção: 

 Resposta curta – a resposta implica, por exemplo, a apresentação de uma palavra, de uma 

expressão, de uma frase, de um símbolo ou de uma forma. 

 

Na prova oral a classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 

critérios específicos de classificação apresentados para cada momento e é expressa por um número 

inteiro, previsto na grelha de classificação.  

As respostas que não possam ser claramente identificadas como corretas são classificadas com zero 

pontos. Não será atribuída classificação a produções orais que não obedeçam ao (s) tema(s) 

proposto(s).  

São considerados três critérios para a classificação do desempenho do aluno:  

i) Clareza e fluência da expressão oral – refere-se à capacidade de formular e/ou prosseguir 

um discurso com ritmo adequado, sem demasiadas hesitações ou reformulações que 

dificultem a compreensão ao(s) interlocutor(es);  

ii) Correção e adequação discursiva – refere-se à capacidade de usar correta e 

adequadamente as estruturas vocabulares básicas, pronúncia e variedade vocabular.;  

iii) Desenvolvimento, sem desvios, dos assuntos propostos – refere-se à capacidade de 

responder, sem desvios e de forma acertada, às diferentes questões colocadas, 

evidenciando alguma facilidade no ato da comunicação. 
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Componente Oral da Prova 

 A prova oral incide sobre dois domínios - leitura e oralidade. No que diz respeito à oralidade, são 
considerados três vetores para a classificação do desempenho do aluno: compreensão, expressão, 
léxico e gramática, com a seguinte ponderação. 

 

Leitura  

Oralidade - Interação e produção: 

● Compreensão  

● Expressão  

● Léxico e gramática 

 

10% 
 

30% 
30% 
30% 

 

Observação: Como a prova de equivalência à frequência de Inglês é constituída por duas 
componentes (a escrita e a oral), a classificação das provas corresponde à média aritmética simples, 
arredondada às unidades, das classificações das duas componentes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


