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INFORMAÇÃO — PROVA 

DISCIPLINA: Inglês 

PROVA (Código):45  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

O presente documento divulga informação relativa à prova de Equivalência à Frequência do 1.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(PMetas Curriculares de Inglês 

do 1º ciclo, em vigor, bem como as orientações enunciadas no Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas.) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa 

prova oral de 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. 
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A  prova  decorre  em  três  momentos  distintos:   

1º  Momento  -  Interação  examinador  / examinando;  

2º Momento - Produção individual do examinando;  

3º Momento - Interação em pares e/ou em grupo, sempre que possível. 

O júri é constituído por três examinadores, em que um age como interlocutor e classificador e 

os outros dois como examinadores/classificadores. 

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

Categorias para a avaliação da compreensão, produção e interação orais 

-Compreensão oral / -Leitura / Interação / Produção orais / Domínio 

Intercultural / - Léxico e Gramática 

Cotação 

(em pontos) 

ÂMBITO 

 

CORREÇÃO 

 

FLUÊNCIA 

 

DESENVOLVIMENTO TEMÁTICO E COERÊNCIA 

 

INTERAÇÃO 

20% 

 

20% 

 

10% 

 

25% 

 

25% 

 

                                                                                                                                       100 

 

Critérios Gerais de Classificação 

A classificação será atribuída de acordo com os níveis e respetivas pontuações apresentadas na 

grelha de categorias e descritores. 

 

Material 
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Duração 

A prova tem a duração máxima 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 

 


