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1. INTRODUÇÃO 
 
O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do 1º ciclo do 
ensino básico da componente curricular de  Inglês, a realizar em 2021 pelos alunos que se encontram 
abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Despacho Normativo n.º 1-F/2016 de 5 de abril, Despacho 
Normativo n.º 10-A/2021, de 22 de março e Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho. 
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e do 
documento “Metas Curriculares de Inglês”. 
 
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura; 

• Critérios de classificação; 

• Duração. 
 
 

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO 
 
A prova de equivalência à frequência, tem por referência as metas curriculares de inglês do 1º ciclo e permite 
avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral e escrita de duração limitada, incidindo sobre os 
domínios da compreensão oral (listening), leitura (reading), da interação oral (spoken interaction), da produção 
oral (spoken production), da escrita (writing), do domínio intercultural (intercultural domain) e do léxico e 
gramática (lexis and gramar). A prova apresenta uma componente oral, com o peso de 40% da nota final  e 
uma componente escrita, com o peso de 60% da referida nota. 
Na componente oral da prova, o aluno deverá: 
No domínio da compreensão oral: 

• Compreender sons, entoações e ritmos da língua; 

• Compreender palavras e expressões simples; 

• Compreender frases simples, articuladas de forma clara e pausada. 
No domínio da interação oral: 

• Exprimir-se de forma adequada em contextos simples; 

• Interagir com o júri. 
No domínio da produção oral 

• Produzir sons, entoações e ritmos da língua; 

• Expressar-se, com vocabulário limitado, em situações previamente preparadas. 
 
 

 3. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 
 
A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos e pode ter como suporte um ou mais documentos, como 
imagens ou esquemas e suportes áudio ou vídeo.  
 

A PROVA ORAL ESTÁ DIVIDIDA EM TRÊS PARTES :  

I – COMPREENSÃO ORAL  

II – INTERAÇÃO ORAL 

III – PRODUÇÃO ORAL 
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QUADRO 1 – VALORIZAÇÃO RELATIVA DOS DOMÍNIOS E DOS CONTEÚDOS 

 

Objeto de Avaliação 

Conteúdos Competências 

Todos os conteúdos enunciados 
para a prova escrita 

 

Grupo I 
➢Ouvir um suporte áudio ou vídeo e responder a perguntas simples. 

 
Grupo II 
➢Observar uma imagem e falar sobre ela, respondendo a questões curtas e simples, interagindo 

com o júri. 
 
Grupo III 

➢ Revelar conhecimentos sobre um dos conteúdos temáticos, expressando-se com correção. 

 
QUADRO 2 – TIPOLOGIA, NÚMERO DE ITENS E COTAÇÃO 

 

TIPOLOGIA DE ITENS Competências a Avaliar 
COTAÇÃO POR  

competência 
(EM PONTOS) 

Grupo I  
- Compreensão oral 
 

Grupo II 
 
- Interação verbal 

Grupo III 
- Produção oral 
 

 
 
 

 

Léxico 
 
Estrutura/Correção 

 
Fluência/Pronúncia 
 

Desenvolvimento temático e 
coerência 
 

Léxico 
25% 

 

Estrutura/Correção 
25% 

 

Fluência/Pronúncia 
25% 

 

Desenvolvimento temático e 
coerência 

25% 

 

Total: 100 % 

 
 

 4. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
 

Nível Léxico Estrutura/Correção Fluência/Pronúncia 
Desenvolvimento temático 

e coerência 

Muito Bom 

➢ Usa com correção 
vocabulário elementar, 

podendo ocorrer erros 
quando exprime um 
pensamento mais complexo. 

➢ Usa meios linguísticos 
suficientes e pertinentes, 
embora recorra a 

circunlocuções para se 
exprimir sobre a maioria dos 
assuntos. 

➢ As limitações lexicais 
provocam hesitações, 
repetições e, às vezes, 

dificuldades com a 
formulação. 

➢ Exprime-se com razoável 
controlo gramatical, apesar de 

influências óbvias da língua 
materna. 
➢ Produz um discurso com 

relativo à-vontade, fazendo 
pausas evidentes para 
planear e remediar, 

especialmente em longas 
intervenções de produção 
livre.  

 

➢ Usa uma pronúncia 
claramente inteligível, 

podendo ocorrer erros. 

➢ Desenvolve com precisão 
razoável grande parte dos 

assuntos propostos, 
apresentando informação 
pertinente, embora simples e 

direta. 
➢ Liga uma série de 
elementos curtos e distintos, 

construindo sequências 
lineares de informações.  
➢ Inicia, mantém e conclui 

conversas simples, utilizando 
as expressões mais comuns 
num registo neutro. 

Bom     

Suficiente 

➢ Usa um leque de padrões 
frásicos elementares e 
expressões feitas para 

comunicar em situações 
familiares. 
➢ Usa vocabulário suficiente 

para satisfazer as 
necessidades comunicativas 

➢ Usa com razoável correção 
um repertório lexical limitado 
relacionado com 

necessidades concretas. 
➢ Usa corretamente 
estruturas simples, mas 

comete ainda erros básicos 
sistematicamente. 

➢ Produz enunciados muito 
curtos, com pausas, falsas 
partidas e reformulações 

muito evidentes.  
➢ Usa uma pronúncia 
suficientemente clara para ser 

entendida, embora os 
interlocutores possam ter 

➢ Fornece, de forma simples 
e direta, informação limitada 
relacionada com assuntos 

rotineiros. 
➢  
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elementares. 
➢ Em situações não habituais 
ocorrem incompreensões 

frequentes.  
➢ Estabelece contactos, 
utilizando as expressões 

comuns mais simples e 
seguindo rotinas elementares. 

➢ Liga frases simples com 
conetores elementares e mais 
frequentes. 

necessidade de pedir 
repetição. 

Insuficiente 

➢ Usa um repertório básico 
de palavras e expressões 
simples relacionadas com 

aspetos, situações e 
necessidades concretas. 

➢ Usa, com um controlo 
muito limitado, algumas 
estruturas gramaticais 

simples num repertório 
memorizado. 
➢ Produz enunciados muito 

curtos, isolados e 
estereotipados, fazendo 
muitas pausas para procurar 

expressões, articular palavras 
menos familiares e para 
remediar. 

➢ Usa uma pronúncia que 
pode ser entendida com 
algum esforço. 

➢ Fornece informações 
básicas, fazendo muitas 
concessões ao sentido da 

mensagem. 
➢ Liga palavras ou grupos de 
palavras com conetores 

lineares muito simples como e 
ou então. 

 
 

 5. MATERIAL 
 
A prova oral terá uma gravação/video e uma imagem que será explorada pelo examinando. 
 
 

 6. DURAÇÃO DA PROVA 
 

A prova tem a duração máxima de 15 minutos. 

 

Aprovada em Conselho Pedagógico do dia  ___ / ___ / _______ 

 

    O Diretor _________________________________________ 
 


