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Prova (código 45)│
1º Ciclo do Ensino Básico

O presente documento divulga informação relativa à prova escrita de equivalência à
frequência do 1º Ciclo do ensino básico da disciplina de Inglês, a realizar em 2020,
nomeadamente:
Objeto de avaliação
Caracterização da prova
Material
Duração
Critérios gerais de classificação

Objeto de avaliação
A prova tem por referência as Metas Curriculares de Inglês do 1º ciclo do ensino básico e a
portaria n.º 260-A/2014 que redefiniu a correspondência entre os níveis de proficiência
Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas e os anos de escolaridade para
aprendizagem do inglês, nomeadamente o 3º e 4º ano.
A prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova
escrita de duração limitada, nos domínios da Compreensão da Escrita, da Produção e Interação
Escritas, do Léxico e da Gramática.
Caracterização da prova
O aluno realiza a prova no enunciado.
A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da
disciplina.
A prova apresenta cinco grupos de itens.
No Grupo I, avalia-se a aprendizagem no domínio do Léxico, através de um exercício de
assinalar como certa ou errada uma palavra apresentada relativamente a uma dada imagem.
No Grupo II, avalia-se a aprendizagem no domínio da Compreensão da Escrita, Gramática e
Léxico através de um exercício de Verdadeiro ou Falso com frases referentes a uma imagem
apresentada.
O Grupo III permite avaliar o domínio lexical através de um exercício de ordenar letras para
formar palavras identificadas numa imagem.
No Grupo IV avalia-se o Léxico e a Interação Escrita num exercício em que o aluno observa
uma imagem e selecciona as palavras corretas para completar um texto.
O Grupo V permite avaliar a Compreensão da Escrita e a Produção Escrita, tendo os alunos que
responder a 5 questões com uma só palavra e de acordo com o que lhes é apresentado numa
imagem.
A prova é cotada para 100 pontos.
A valorização relativa aos domínios apresenta-se no quadro seguinte.
Informação – Prova Escrita de Equivalência à Frequência da disciplina de Inglês do 1º ciclo – código 45

1

Valorização dos domínios
Grupos
I
II
III
IV
V

Domínios
Léxico
Compreensão da escrita, Léxico e Gramática
Léxico
Léxico e Interacção Escrita
Compreensão da Escrita e Produção Escrita
100 pontos

Cotação
20 pontos
20 pontos
20 pontos
20 pontos
20 pontos

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.
Não é permitida a consulta de dicionário.
Não é permitido o uso de corretor.
Duração
A prova escrita tem a duração de 60 minutos.
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 e é expressa por um número inteiro,
previsto na grelha de classificação.
Questões / Critérios gerais de classificação
O aluno deverá responder a cada exercício exatamente como é pedido em cada grupo.
Grupo I
A / B – Certo / Errado
Grupo II
A / B – Certo / Errado
Grupo III A / B / C – Certo / Errado / Parcialmente Certo
Será considerada parcialmente certa uma resposta cuja palavra seja
compreensível, mas não esteja correctamente escrita, podendo ser atribuídos 1,
2 ou 3 pontos.
Grupo IV A / B – Certo / Errado
Grupo V
A / B / C – Certo / Errado / Parcialmente Certo
Será considerada parcialmente certa uma resposta cuja palavra seja correta e
compreensível, mas não esteja correctamente escrita, podendo ser atribuídos 1,
2 ou 3 pontos.
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