
 
 

INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
ANO LETIVO 2019/2020 

 
1.ºCiclo – 4.º ano      Disciplina: Inglês 
Modalidade: Escrita                     Prova 45                                            1.ª e 2.ª fases  

 

1. Introdução 

O presente documento visa dar a conhecer, de acordo com o exposto no ponto 1 do                

art.º 23 do Despacho Normativo n.º 3 - A/2020, de 5 de Março, as características da                

prova de equivalência à frequência do 1º Ciclo do ensino básico da disciplina de Inglês,               

a realizar em 2020. 

 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação           

em vigor e das Metas Curriculares da disciplina. 

 

Este documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova de equivalência à              

frequência: 

 

● Objeto de avaliação 

● Características e estrutura 

● Critérios gerais de classificação 

● Material autorizado 

● Duração 

● Numeração total de páginas 

 

2. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência as Metas Curriculares de Inglês do Ensino Básico e permite               

avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada.  
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3. Características e estrutura 

   A avaliação será feita nos domínios da: 

 

● Compreensão oral (Listening)  
o Compreender/identificar palavras, expressões, frases simples e 

instruções a partir de registos áudio. 

o  

●  Leitura/ Compreensão escrita (Reading) 
o Compreender frases e textos muito simples. 

o  

●  Funcionamento da Língua/Gramática (Lexis and grammar) 
o Reconhecer e aplicar identificar/conhecer vocabulário simples do dia a 

dia com base nos temas apresentados e compreender/reconhecer 

algumas estruturas elementares do funcionamento da língua. 

 

● Produção escrita (Writing) 
o Utilizar palavras conhecidas para legendar/ preencher espaços lacunares 

e/ou produzir um texto muito simples com vocabulário limitado/dado. 

 

A estrutura da prova caracteriza-se no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Valorização dos temas/tópicos na prova 
 

Temas Tópicos Cotação 

Food is great 

 

Healthy food 

Meals 

 

100 pontos 

Where we live 

 

My town 

My house 

 

100 pontos 
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Para cada fase (1ª e 2ª) a prova escrita terá um tema aglutinador diferente com vários                

tópicos. A prova está organizada em três grupos: 
 

No grupo I, avalia-se a compreensão da informação dada. O aluno deverá escutar com              

atenção dois ou três textos áudio e assinalar a opção correta nos itens de escolha               

múltipla, associação/ correspondência e identificação. Por cada item, só poderá ser dada            

uma resposta. A cotação é de 30 pontos. 
 
No grupo II, avalia-se a aprendizagem nos domínios da leitura e compreensão escrita.             

Este grupo inclui a leitura de frases simples que serão suporte de interpretação para itens               

de associação/correspondência e escolha múltipla. A cotação é de 20 pontos. 
 
No grupo III, avalia-se a aprendizagem nos domínios da produção escrita de palavras e              

frases simples. A cotação é de 50 pontos. 
 

A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no quadro 2. 

 

 
Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

 

Tipologia de itens Número de itens Cotação  

Listening 

ITENS DE SELEÇÃO: 

Escolha múltipla 

Associação/Correspondência 

Identificação 

 

 

5 a 14 

 

 

2 a 6 

Reading Comprehension 

ITENS DE SELEÇÃO: 

Associação/correspondência 

Identificação 

Escolha múltipla 

 

 

5 a 8 

 

 

2 a 8 

 

Writing 

ITENS DE CONSTRUÇÃO: 

Escrita de palavras/frases simples 

 

10 a 20 

 

2 a 5 
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4. Critérios gerais de classificação 

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.  

Nos itens de seleção, a cotação total do item só é atribuída às respostas que               

apresentem de forma inequívoca a única opção correta. 

Nos itens de construção aplicam-se os critérios de classificação face ao respeito pelas             

indicações, à correção linguística, à correta utilização da ortografia, do léxico e            

morfossintaxe. As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova. 

 

5. Material autorizado 

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de             

tinta indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

Não é permitido o uso de dicionários unilingues ou bilingues. 

As respostas são registadas no enunciado. 

 

6. Duração 

A prova tem a duração de 60 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este               

limite de tempo. 

 

7. Total de páginas 

A prova terá entre cinco a oito páginas. 

 

 

 

NOTA FINAL: Em Inglês, os examinandos realizarão também uma prova oral (de duração             

máxima de 15 minutos) que incidirá nos conteúdos da prova escrita e/ou sobre um tema de                

interesse pessoal ou geral da atualidade. Nesta prova, será objeto de avaliação a competência              

comunicativa nas vertentes da produção e interação orais.  

Cada uma das provas (escrita e oral) tem um peso de 50%. 
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