
                                                                                                                                                     
              
 
 

 

1 
 

 
AGRUPAME NT O DE ESCOL AS DE SANT A CRUZ  DA TRAPA  

 

 

 

  

   

   

INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 1.ª/2.ªFASES 
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Prova 45  

 
1.º Ciclo do Ensino Básico  
  

Introdução  

O presente documento visa divulgar a estrutura da prova de equivalência à frequência do 1.º ciclo do 

ensino básico da disciplina de Inglês, de acordo com a alínea a), ponto 1, do artigo 19.º do Despacho 

Normativo n.º 10-A /2021, de 22 de março, tendo por referência a Informação-Prova elaborada pelo 

IAVE, a saber: 

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material autorizado; 

 Duração. 

 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação e dos 

documentos curriculares em vigor. 

 

Objeto de avaliação 

A prova de equivalência à frequência de Inglês incide sobre as aprendizagens desenvolvidas no 1.º 

Ciclo do Ensino Básico, tendo como referente o Programa de Inglês, 1.º Ciclo, LE I e o Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas – QECR- (2001) e as Metas Curriculares de Inglês do Ensino 

Básico. É constituída por duas componentes: uma prova escrita e uma prova oral de caráter 

obrigatório. 

 

      Nas provas escrita e oral, o aluno terá que:  

•compreender textos escritos de natureza diversificada, adequados ao seu desenvolvimento 

intelectual, socioafetivo e linguístico; 

 •utilizar os seus conhecimentos sobre o uso da língua em situação de comunicação; 

 •produzir textos escritos/ orais, correspondendo a necessidades específicas de comunicação.  
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Domínios 

Na prova escrita os conteúdos programáticos encontram-se organizados em três componentes 

distintas, perspetivadas de modo integrado e transversais a todos os momentos da prova: 

 Leitura/ Interpretação e Produção de texto  

Compreensão e interpretação e produção de tipos de texto diversificados relacionados com temas do 

domínio intercultural. 

 Domínio Intercultural  

1. Conhecer‐se a si e ao outro 

2. Desenvolver o conhecimento do seu mundo e do mundo do outro 

2.1. Identificar partes do corpo humano. 

2.2. Identificar comidas e bebidas.  

2.3. Identificar os espaços à nossa volta. 

2.4. Identificar os cinco sentidos. 

 Gramática 

Nouns in the singular and in the plural  

Prepositions of Place 

Verb to be 

Verb to have (got) 

Present Simple  

Modal verb can/can’t 

 

A prova oral tem como objeto as competências de compreensão/ interpretação, produção e 

interação orais, sem esquecer as competências de uso da língua e dos domínios interculturais 

previstos nas Metas.  

 

Características e estrutura  

A. prova escrita 

A estrutura da prova está organizada por grupos de itens que visam a avaliação dos seguintes 

domínios (quase sempre difíceis de dissociar):  
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Domínios Cotação 

I - Compreensão e expressão escrita 9 

II - Léxico e gramática  73 

III - Produção escrita 18 

 

O quadro seguinte apresenta a tipologia dos itens, número de itens e a sua cotação: 

 

Grupos OBJETIVOS Tipologia de itens 
Cotação 

(em pontos) 

I- Compreensão 
/expressão 
escrita 

 Revelar compreensão de um 
texto; 
 

1. Exercício de Verdadeiro 
/Falso.  
Correção das falsas. 

1. 5 x 1 =5 
 
       2 x 2 =4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 II- Léxico e 
gramática 

 
 
 
 

 Compreender o conteúdo de 
frases/imagens e fazer 
correspondências/ 
completamentos; 
 

 Escrever / completar frases 
demonstrando domínio de 
diversas regras de diferentes 
estruturas gramaticais; 

1. Correspondência de 
imagens/palavras; 

2. Completar espaços com a 
palavra correta da imagem 
selecionada; 

3. Correspondência de 
imagens/palavras; 

4. Completar espaços 
aplicando as preposições de 
lugar estudadas; 

5. Completar espaços 
aplicando as regras de 
formação do plural; 

6. Escolha múltipla aplicando 
o verbo Have got/Has got; 

7. Ordenação de frases; 
8. Completar frases aplicando 

can/can’t; 
9. Completar frases com 

like/don’t like/likes/doesn’t 
like. 

1. 5x1=5 
 

2. 11x1=11 
 

 
3. 4x1=4 

 
4. 7x2=14 
 
 
5. 3x1=3 
 
 
6. 5X2=10 

 
7. 5x2=10 
8. 5x2=10 

 
9. 6x1=6 

 
 III– Produção  
escrita 

 

 Expressar-se corretamente de 
um modo organizado, claro, 
adequado e coerente, utilizando 
variedade vocabular. 

1. Item de construção de 
frases sobre uma imagem; 

2.  Item de construção de 
resposta extensa sobre o 
próprio. 

1. 4x2=8 
 

2. 1x10=10 
 
 
total=100 
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B. Prova oral  

A prova oral incide sobre temas dos domínios interculturais e divide-se em três momentos: 

1. Interação entre o professor interlocutor/aluno (± 4 minutos) 

O professor interlocutor entrevista os alunos em sequência e em tempos de 2 minutos cada. 

 

2. Produção individual do aluno. (± 5 minutos) 

É dada a oportunidade aos alunos de falarem, sem serem interrompidos, tendo, contudo, preparado o 

seu discurso. Aos alunos é ainda dado um suporte visual, papel e caneta para o caso de quererem 

tomar notas. 

 

3. Interação em pares (aluno-aluno) e em grupo (aluno- professor interlocutor-aluno). (± 6 minutos) 

Os alunos têm de colaborar/interagir na realização de uma tarefa. É esperado que os alunos interajam 

na solução de problemas e contribuam para o progresso da tarefa, convidando ou incitando os outros 

e respondendo às suas intervenções.  

 

Critérios gerais da classificação  

A. Prova escrita 

Para além dos critérios específicos de classificação que contêm as respostas explícitas às questões da 

prova e, como tal, obviamente a afixar apenas após a data da realização da mesma, deverão os 

examinandos considerar os seguintes critérios gerais de classificação, no sentido de otimizarem as 

respetivas respostas: 

- todas as respostas devem ser perfeitamente legíveis e estar perfeitamente identificadas; 

- qualquer resposta cuja caligrafia seja ilegível ou levante dúvidas será classificada com zero pontos; 

- quando se enganar numa resposta e quiser alterá-la, risque-a e depois escreva a nova resposta; 

-nos itens de verdadeiro/falso, serão anuladas as respostas que indiquem todas as opções como 

verdadeiras ou falsas; 

-nos itens de construção e completamento ou de resposta curta a cotação do item só é atribuída às 

respostas totalmente corretas. Podem ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas de 

acordo com os critérios específicos; 

-qualquer resposta não correspondente à pergunta feita, independentemente da qualidade do texto 

produzido, será classificada com zero pontos; 
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-nos itens de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

Em relação ao item de resposta extensa que se inclui no Grupo III a cotação é distribuída da seguinte 

forma:  

Níveis de proficiência: 

Boa organização de ideias, fidelidade ao tema, riqueza vocabular, poucos ou 

nenhuns erros de estrutura. 

8 a 10 

Razoável organização de ideias, fidelidade ao tema, alguns erros de estrutura 4 a 7 

Fraca organização de ideias, fuga ao tema, muitos erros de estrutura, dificuldade de 

expressão. 

1 a 3 

 

B. prova oral 

São consideradas cinco descritores de desempenho: âmbito (25%), correção (15%), fluência (10%), 

desenvolvimento temático e coerência (25%) e interação (25%). Total= 100% 

 

Material autorizado 

A. Prova escrita 

O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta.  

Não é permitido o uso de dicionário nem de corretor. 

Os alunos podem usar folha de rascunho que será fornecida pela escola. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo 

oficial). 

 

B. Prova oral 

O material será o fornecido pelo professor interlocutor. 

 
 
Duração da prova  

A prova escrita terá a duração de 60 minutos. 

A prova oral terá a duração de 15 minutos. 

 
             
 


