
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

 

 

INFORMAÇÃO DE PROVA DE  

EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 1º CICLO 
INGLÊS 

 

ANO 
LETIVO 2020/2021 

TIPO DE 

PROVA: Escrita CÓDIGO DA PROVA: 45 ANO: 4º 

 

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 com as alterações produzidas 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; 

• Material; 

• 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. 
 
 

 3. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA  
 

QUADRO 1 – VALORIZAÇÃO RELATIVA DOS DOMÍNIOS E DOS CONTEÚDOS 

Objeto de Avaliação 

Conteúdos Competências 

Intercultural Domain 
-Identificação pessoal (nome/idade/nacionalidade) 
-Identificar festividades em diferentes partes do mundo 
-Identificar os espaços à sua volta. 
-Identificar família restrita e alargada 
-Identificar animais de estimação ou selvagens 
-Identificar partes do corpo humano e os cinco sentidos 
-Identificar comidas e bebidas 
-Identificar atividades ao ar livre 
-Identificar estações do ano, temperaturas e estados de 
tempo 
-Identificar o vestuário e acessórios 
-Identificar meios de transporte 

 
Lexis and grammar 
Vocabulário relacionado com a proteção do ambiente 
Vocabulário relacionado com os animais de estimação ou 
selvagens 

 
COMPONENTE ESCRITA 

 
 LEITURA 

• Compreender palavras e frases simples; 

• Compreender frases e textos muito simples. 
 
 ESCRITA 

• Utilizar palavras conhecidas; 

• Produzir um texto muito simples com vocabulário 
limitado. 

 
 

DOMÍNIO INTERCULTURAL 

• Conhecer-se a si e ao outro; 

• Conhecer o dia a dia na escola; 
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Vocabulário relacionado com o corpo humano e os cinco 
sentidos 
Vocabulário relacionado com comidas e bebidas 
Vocabulário relacionado com os espaços à nossa volta 
Vocabulário relacionado com as estações do ano, 
temperaturas e estados de tempo 
Vocabulário relacionado com o vestuário e acessórios 
Vocabulário relacionado com os meios de transporte 
Números cardinais até 100  
Numerais ordinais até 31st 
Days of the week, the months 
Verbs to be/to have got/to like/ to do 
Present Continuous 
Question words: what, where, how many, who, what time, 
whose 
 Prepositions of time: in, on, at, after 
.Identificar as horas  
. Usar lexical chunks ou frases que contenham: 
• May, can, can’t 
• Articles: a/an, the. 
• Connector: and, but 
• Possessive case (‘s/’). 
• Determiners: this, that, these, those 
• Do you like apples? Yes, I do / No I don’t. 
• Nouns in the singular and in the plural (-s/-es) 
• Prepositions of place: in, on under, near, next to, 
behind, in front of 
• Connector: or 
• Let’s (Let’s go to the beach.) 

• Conhecer algumas características do seu país e 
de outros países; 

• Desenvolver o conhecimento do mundo e do 
mundo do outro. 

 
 LÉXICO E GRAMÁTICA 

• Conhecer vocabulário simples do dia a dia; 

• Conhecer vocabulário relacionado com os temas 
apresentados; 

• Conhecer algumas estruturas elementares do 
funcionamento da língua. 

 
 
QUADRO 2 – TIPOLOGIA, NÚMERO DE ITENS E COTAÇÃO 

 

TIPOLOGIA DE ITENS NÚMERO DE ITENS COTAÇÃO POR ITEM  
(EM PONTOS) 

 
Itens de selecção  

 

1 - Exercícios de Verdadeiro/Falso  
2 – associação 

3 –ordenação 
4 – completamento 

 

5 a 10 

 

2 a 6 

Itens de construção Completamento 
Resposta curta 
Resposta restrita? 

 
5 a 10 

 

2 a 8 

 Resposta extensa  
1 

 

10 a 15 

 
 

 4. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
 

TIPOLOGIA DE ITENS NÚMERO DE ITENS COTAÇÃO POR ITEM  
(EM PONTOS) 

 

Itens de selecção  
 
  

 
 

1 - exercícios de Verdadeiro/Falso  

2 – associação 
3 –ordenação 
4 – completamento 

5 - legendagem 

 
 

• Questões de 
Verdadeiro/Falso; 

• Questões de 
Interpretação 
sobre o texto. 
 

 

Certo/errado 

Desconto por erro ortográfico – 0,5% 
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Itens de construção Completamento 

Resposta curta 
 

 

1- Certo/ Errado 
2- Resposta adequada/ parcialmente adequada/ 

inadequada  
3- Desconto por erro ortográfico – 0,5% 

 Resposta extensa Utilização de vocabulário apropriado e diversificado; correção 
gramatical. 

Razoável utilização de vocabulário apropriado e diversificado; 

razoável correção gramatical. 

Deficiente utilização de vocabulário apropriado e diversificado; 
deficiente correção gramatical. 

 

 
 
 

 5. MATERIAL 
 
Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou 
preta. 
As respostas são registadas no enunciado. 
Não é permitido o uso de dicionários. 
Não é permitido o uso de corretor (em caso de engano, riscar e corrigir à frente). 
 
 

 6. DURAÇÃO DA PROVA 
 
A prova tem a duração de 60 minutos. 

 

Aprovada em Conselho Pedagógico do dia  ___ / ___ / _______ 

 

     O Diretor  __________________________________________ 
 


