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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MARTIM DE FREITAS 

 

 

INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Inglês 2021 

 

Prova 45  

 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova escrita e à prova 

oral: 

• Objeto de avaliação;  

• Caraterização das provas;  

• Critérios gerais de classificação;  

• Material;  

• Duração. 

 

1. Objeto de avaliação 

As provas têm por referência o Programa e Metas Curriculares de Inglês do Ensino Básico 

(2015) o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR (2001) e permite 

avaliar a aprendizagem passível de avaliação em prova escrita e prova oral de duração 

limitada. 

A prova escrita permite avaliar as aprendizagens nos domínios da Compreensão do Oral, 

Leitura e Escrita, da Gramática e Vocabulário.  

A prova oral permite avaliar a competência comunicativa nas vertentes da compreensão, 

interação e produção oral. 

Não sendo relevante para a construção da prova de equivalência a valorização relativa de 

cada um dos temas organizadores, todos os conteúdos neles constantes, e indicados nos 

quadros seguintes, serão passíveis de serem abordados na prova. 
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Quadro 1 – Temas 

Informação 

Pessoal 

Espaço 

Escolar 

Comida e 

bebida 

Corpo 

Humano 

Animais A cidade e a 

casa 

• Nome 

• Idade 

• Cores favoritas 

• Nacionalidade 

• País de origem 
 

• Material 
escolar 

• Diferentes 
espaços da 
escola 

• Números 
ordinais (1st - 
31st) 

• Snacks 

• Fruta 

• Bebidas 

• Refeições 

• Horas das 
refeições 

• Face 

• Body 

• Sentidos 

• Animais 
da quinta 
e animais 
do zoo 

• Lojas 

• Divisões da 
casa 

• Direções 
(next to; 
opposite; 
between…) 

 

Quadro 1.1 – Conteúdos Gramaticais 

Verbos Artigos Substantivos Outros itens gramaticais 

• verbo to be e there to be  

• verbo que expressa preferência  

to like /don't like 

• verbo to have 

• Present Simple dos verbos 

(afirmativa; negativa; interrogativa) 

• I can / I can’t 

• a/an 

• the 

• Singular e 

plural 

 

Pronomes 
interrogativos (Where, 
What, How old, How 
much) 

• Pronomes Pessoais (I, 
you, he, she, it, we, 
you, they) 

• Determinantes 
possessivos (my, 
your, his, her, its, 
our, your, their) 

 

2. Caraterização das Provas 

Prova escrita 

A prova consiste, no seu conjunto, na realização de uma ou mais tarefas, que se desenvolvem 

através de uma sequência de atividades que recobrem a demonstração de competências 

integradas de compreensão do oral, de leitura e de escrita. 

A prova é realizada no enunciado.  

Todos os itens são de resposta obrigatória. 

Alguns dos itens podem conter informações fornecidas por meio de diferentes suportes, 

como, por exemplo, textos e imagens. 

A prova é cotada para 100 pontos. 
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A prova é constituída por cinco grupos de itens, contendo os seis temas selecionados do 4.º 

ano e indicados no quadro 1, bem como os conteúdos gramaticais indicados no quadro 1.1, 

terminando com a palavra FIM. 

 

A valorização dos domínios na prova apresenta-se no quadro seguinte: 

Quadro 2 – Grupos, Tipologia dos itens e cotação por grupo 

Grupo Domínio Tipologia de itens Cotação 

I Compreensão do oral Itens de seleção/completamento 15 a 20 

II Leitura 
Itens de seleção/construção/ 

resposta curta 

20 a 30 

III Vocabulário Itens de seleção/completamento 15 a 20 

IV Gramática 

A. Itens de seleção 

B. Itens construção 

(resposta curta) 

15 a 20 

V Escrita 
Itens de construção 

(completamento/resposta curta) 
15 a 20 

  Total  100  

 

Prova oral 

A prova consiste, no seu conjunto, na realização de atividades de interação oral entre o aluno 

e o professor. Uma atividade na qual o aluno responderá a questões sobre si e outra atividade 

na qual o aluno identificará vocabulário apresentado em imagens. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

3. 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.  
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Itens de seleção  

Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem 

de forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero 

pontos.  

 

Itens de construção  

Nos itens de completamento e nos de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às 

respostas totalmente corretas. Poderão ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente 

corretas, de acordo com os critérios específicos.  

4. Material  

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével 

azul ou preta.  

As respostas são registadas no enunciado da prova. A folha de rascunho fornecida ao aluno 

não será recolhida para classificação.  

Não é permitida a consulta de dicionário.  

Não é permitido o uso de corretor.  

 

5. Duração  

A prova escrita tem a duração de 60 minutos.  

A prova oral tem a duração de 15 minutos. 

 

 


