Informação — PROVA de Equivalência à frequência de
Inglês

2018

Prova 45 | Prova Escrita
1.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho)
O presente documento divulga informação relativa à prova final do 1º ciclo do ensino básico
da disciplina Inglês, a realizar em 2018, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Material
• Duração
• Critérios gerais de classificação

Realizam a prova os alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos
pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho. Deve também ser considerado o Despacho
normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril e o Despacho normativo nº 4-A/2018, de 14 de fevereiro.
Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares da disciplina de Inglês do Ensino
Básico e o Quadro Europeu Comum de Referências para as Línguas permite avaliar a
aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada.

Esta prova avalia conteúdos programáticos constantes nos domínios de referência:
Compreensão do Oral/Listening; Interação Oral/Spoken Interaction e Produção Oral/Spoken
Production, sendo os temas curriculares selecionados os seguintes:


Cumprimentos



Identificação Pessoal



Cores



Numerais Cardinais até 100



Números ordinais até 31



Verbo to be



Verbo have got



Objetos da sala de aula



Alimentação
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Preposições de lugar



Corpo Humano

Caracterização da prova
A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por três grupos.
A distribuição da cotação pelos grupos apresenta-se no Quadro 1.
Grupo
I
II

Quadro 1 ‒ Distribuição da cotação
Domínios
Listening
Reading/ Writing

Cotação (em pontos)
40
60

Em cada grupo, além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de outros
domínios.
a) O Grupo I avalia-se a Compreensão auditiva. Esta parte consiste na concretização de
tarefas de compreensão de texto(s) simples, frases, e/ou imagens e respetivas
respostas, sobre temas selecionados. Pode integrar questões do tipo verdadeiro/falso,
escolha múltipla; correspondência; resposta curta.
3 a 6 itens
Cotação de 40 pontos

b) No Grupo II, avalia-se o Domínio Intercultural/Intercultural Domain e do Léxico e
Gramática/Lexis and Grammar, de acordo com os temas selecionados. Esta parte
consiste na elaboração de tarefas de identificação/aplicação de vocabulário e de
compreensão de estruturas elementares do funcionamento da língua. Pode integrar
exercícios, tais como, identificação; seleção; construção de palavras; preenchimento
de espaços e/ou tabelas; legendagem; pintura; associação; ordenação de frases;
escolha múltipla; resposta curta.
2 a 8 itens
Cotação de 60 pontos

Material
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta 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.
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Duração
A prova 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 apresentados para cada item.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com
zero pontos.
Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando
inequivocamente a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser
considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar.
ITENS DE SELEÇÃO
Verdadeiro - Falso / Escolha Múltipla
A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única
opção correta. São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada:
 Uma opção incorreta;
 Mais do que uma opção.
Não há lugar a classificações intermédias.
Correspondência/Associação
Os critérios de classificação destes itens apresentam-se organizados, correspondendo cada
um a uma dada pontuação.
Ordenação
A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja
integralmente correta e completa. São classificadas com zero pontos as respostas em que:


Seja apresentada uma sequência incorreta;



Seja omitido qualquer um dos elementos da sequência solicitada.

Não há lugar a classificações intermédias.
Completamento/Preenchimento
A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência lógica da palavra ou
frase seja respeitada. São classificadas com zero pontos as respostas em que:


Seja apresentada uma sequência incorreta;



Seja omitido qualquer um dos elementos da sequência requerida.
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ITENS DE CONSTRUÇÃO
Resposta curta
A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e
apresentados.
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta curta podem apresentar-se
organizados por níveis de desempenho.
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada
com zero pontos.

16 de MAIO de 2016
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