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INFORMAÇÃO — PROVA FINAL A NÍVEL DE ESCOLA 

DISCIPLINA: Inglês 

PROVA (Código): 21  

3.º Ciclo do Ensino Básico 

O presente documento divulga informação relativa à prova a Nível de Escola do 3.º Ciclo da 

disciplina de Inglês, a realizar em 2020, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Programa e Metas Curriculares 

do Ensino Básico de Inglês, Aprendizagens Essenciaisos, descritores do nível de proficiência 

definido como B1 no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR)) e permite 

avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova ora lde duração limitada. 

Nesta prova, serão avaliados os conteúdos lecionados ao longo do ciclo. 

De acordo com os documentos curriculares em vigor, os alunos devem ser capazes de 

estabelecer conexões entre diferentes conceitos. Neste sentido, a prova reflete uma visão 

integradora e articulada dos diferentes conteúdos da disciplina. 

 

Caracterização da prova 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas ou dos respetivos 

conteúdos nos documentos curriculares. 

As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de conteúdos relativos a mais 

do que um dos temas. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

      



 

2 

A distribuição da cotação pelos conteúdos na prova apresenta-se no Quadro seguinte. 

Temas / Conteúdos Cotação 

(em pontos) 

Áreas determinadas pelo programa da disciplina. 

Não são objeto de avaliação, conteúdos específicos da Leitura Extensiva. 

 -  Compreender e responder a questões pessoais/ dar opinião sobre 

certos temas 

-   Descrever uma imagem subordinada a uma das áreas focadas ao 

longo do ano.   

Atribuída de 

acordo com os 

níveis e respetivas 

pontuações 

apresentadas na 

grelha para o 

efeito. Da grelha 

constam os 

seguintes itens, 

aos quais será 

atribuída a 

pontuação 

máxima indicada: 

Âmbito: refere-se 

à capacidade de 

usar os recursos 

linguísticos 

necessários à 

comunicação, em 

termos de 

variedade, 

extensão/espectro 

do conhecimento. 

            20 %;  

Correção:  refere-

se à capacidade de 

usar as estruturas 

gramaticais e 

pronunciar as 

palavras de acordo 

com as regras do 
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sistema linguístico 

e também de usar 

o vocabulário e a 

entoação 

adequados. 

            20 %;  

Fluência: refere-se 

à capacidade de 

formular e/ou 

prosseguir um 

discurso com 

ritmo adequado 

ao contexto, sem 

que hesitações, 

pausas ou 

reformulações 

exijam demasiado 

esforço de 

compreensão 

ao(s) 

interlocutor(es). 

   20%; 

Desenvolvimento 

Temático e 

Coerência: – 

Desenvolvimento 

Temático – refere-

se à capacidade de 

utilizar 

conhecimentos/ 

informação e de se 

expressar sobre 

qualquer um dos 

temas prescritos 
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pelo programa da 

disciplina. 

Coerência – 

refere-se à 

capacidade de 

sequenciar ideias 

e de organizar 

informação, 

activando 

componentes da 

competência 

discursiva. 

20 %;  

Interação:  

refere-se à 

capacidade de 

comunicar 

oralmente com 

outro(s) falante(s), 

envolvendo 

negociação de 

significado entre 

emissor(es) e 

recetor(es) da 

mensagem. 

           20% 

 

      

 

Critérios Gerais de Classificação 

Os critérios de classificação, para cada categoria, estão organizados por níveis de desempenho. 

O professor interlocutor atribui um nível geral ao desempenho do aluno (conforme previsto na 
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grelha de classificação). Os professores classificadores atribuem um nível ao desempenho do 

aluno em cada categoria (conforme previsto na grelha de classificação). 

O júri, em conferência, atribui um nível final ao aluno em cada categoria. A cada um desses níveis 

corresponde uma única pontuação. Essa pontuação é expressa por um número inteiro, previsto 

na grelha para registo da classificação final do júri.  

A classificação final do aluno resulta da soma das pontuações obtidas em cada uma das 

categorias. Para cada categoria a ser observada, consideram-se cinco níveis (A1, A1+, A2, A2+ e 

B1). Qualquer desempenho que não corresponda ao nível mais elevado descrito é integrado 

num dos outros níveis, de acordo com o desempenho observado.  

Estão previstos níveis de desempenho intercalares não descritos, de modo a que sejam 

contempladas variações no desempenho dos alunos. Sempre que um desempenho não se 

integre em nenhum de dois níveis descritos consecutivos, é-lhe atribuída a pontuação 

correspondente ao nível intercalar que os separa. É classificado com zero pontos qualquer 

desempenho que não atinja o nível A1.      

 

Material 

Não é necessário que o examinando se faça acompanhar de qualquer material.     

 

Duração 

   Máximo de 15 minutos   

 

Proposta em Departamento a: 08/05/2020 

Coordenador de Dep..:_____________ 

Docentes: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 
Aprovado em Conselho Pedagógico: 

13/05/2020 

Presidente do Conselho Pedagógico: 

________________________________ 

 

Afixado em:      /     /2020 

 


