INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

Inglês (escrita/ oral)

2022

1º Ciclo do Ensino Básico ((Despacho Normativo n.º 7-A/2022, de 24 de março)

O presente documento divulga informação relativa à prova final do 1.º ciclo do ensino básico da
disciplina de inglês, a realizar em 2022, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Características e estrutura da prova
• Critérios gerais de classificação
• Duração
• Material autorizado

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens
Essenciais de inglês.

Características e estrutura da prova

Prova escrita

É composta por três grupos de questões
No Grupo I, avalia-se a aprendizagem nos domínios da Leitura e da Escrita, através de itens de
seleção e de itens de construção.
No Grupo II, avalia-se a aprendizagem no domínio do Léxico e Gramática, através de itens de
seleção e de itens de construção.
O Grupo III, permite avaliar a aprendizagem no domínio da Escrita, através de itens de seleção e de
itens de construção
Em cada grupo, além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de outros domínios.
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Prova oral

É composta por dois grupos:
Grupo I – Compreensão oral, avalia-se a aprendizagem nos domínios de Listening e Spoken
Interaction.
Grupo II – Produção oral, avalia-se a aprendizagem nos domínios de Reading, Spoken Production e
Intercultural Domain através de itens de seleção e de construção.
Todas as respostas são dadas oralmente.
Em cada grupo, além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de outros domínios.

Critérios gerais de classificação
A Prova escrita é cotada para 100 pontos e é constituída por três grupos.
A distribuição da cotação pelos grupos apresenta-se no Quadro 1.

Grupos

Domínios

Cotação
(em pontos)

I

Leitura e Escrita

40

II

Léxico e Gramática

40

III

Escrita

20

Quadro 1 – Distribuição da cotação

A Prova oral é cotada para 100 pontos e é constituída por dois grupos.
A distribuição da cotação pelos grupos apresenta-se no Quadro 2.

Grupos

Domínios

Cotação
(em pontos)

I

Compreensão oral

40

II

Produção oral

60

Quadro 2 – Distribuição da cotação
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Duração
A prova escrita tem a duração de sessenta minutos.
A prova oral tem a duração máxima de quinze minutos.

Material autorizado
Prova escrita
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretor.
Não é permitido o uso de dicionário.

Prova oral
Todo o material é fornecido pela escola.
Todas as respostas são dadas oralmente.
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