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Inglês 
 Para: 

 Reprografias 

Prova 21 | 2022  Portal do Agrupamento 

Tipo de Prova – Escrita  Diretores de Turma 

3º Ciclo do Ensino Básico 

Despacho Normativo 7-A/2022, de 24 de março 

 

 Associação de Pais e Encarregados de Educação 

 Biblioteca /CRE 

 

Esta informação dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

•• Objeto de avaliação; 

•• Caracterização da Prova; 

•• Material autorizado; 

•• Duração; 

•• Critérios gerais de classificação.  

Objeto da Avaliação 

A prova da disciplina de Inglês centra-se nas competências comunicativa, intercultural e estratégica. 

Na prova, são objeto de avaliação a compreensão do oral, o uso da língua, a leitura e a produção escrita. 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, as Aprendizagens 

Essenciais e as orientações presentes no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR. 

A prova pode mobilizar aprendizagens de anos de escolaridade anteriores e reflete uma visão integradora 

dos diferentes domínios. 

A prova poderá envolver aprendizagens de um ou mais domínios de referência temática (1) e contemplará a 

aplicação direta de estruturas específicas do funcionamento da língua (2).  

(1) Domínios de referência temática 

 Experiências enriquecedoras de vida/ Socialização/ Programas de Intercâmbio 

 Problemas de saúde/ Organizações de saúde não-governamentais 

 Voluntariado/ Organizações de voluntariado 

 A evolução das tecnologias 

(2) Áreas do funcionamento da língua 

 Léxico (no âmbito dos domínios de referência temática) 

 Tempos Verbais 

 Frases Condicionais (Tipos 1 e 2) 

 Orações relativas 
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Caracterização da Prova 

A prova de componente escrita realiza-se no enunciado, inclui itens de seleção (escolha múltipla, associação 

simples, associação múltipla, ordenação e completamento) e itens de construção (resposta curta, restrita e 

extensa) e avalia as competências da compreensão do oral, do uso da língua, da leitura e da produção 

escrita. 

A prova é cotada para 100 pontos e a cotação distribui-se pelas competências a avaliar. 

 

A estrutura da prova sintetiza-se no quadro seguinte: 

 

 

 

 

 

 

-Compreensão do oral 

Avalia-se o desempenho do examinando na compreensão do oral, tendo como suporte um texto de áudio. 

O examinado ouvirá o registo áudio duas vezes. 

-Uso da língua e leitura 

Avalia-se o desempenho do examinando no uso da língua em contexto e na leitura. Os itens referentes à 

leitura têm como suporte um texto. 

-Produção escrita 

Avalia-se o desempenho do examinando na atividade de produção escrita. 

O número de palavras a escrever é no mínimo 90 palavras. 

 

Material Autorizado 

Como material de escrita apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

As respostas são dadas no enunciado da prova. 

Não é permitida a consulta de dicionários. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

Domínios Número de itens Cotação (em pontos) 

Compreensão do oral 1 15 

Uso da Língua e leitura 6 60 

Produção Escrita 1 25 
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Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

Critérios Gerais de Classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais de classificação. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

Nos itens de seleção, qualquer resposta indicada de forma equívoca, por exemplo, fornecendo mais 

elementos do que o(s) pedido(s), é classificada com zero pontos.  

Nos itens de construção, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao 

solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido, nomeadamente na tarefa final, onde a 

competência linguística só é avaliada se o aluno tiver tratado o tema proposto. 

É obrigatória a realização da componente escrita e da componente oral da Prova de Equivalência à 

Frequência. 

A classificação final da Prova de Equivalência à Frequência corresponde à média aritmética simples, 

arredondada às unidades, das classificações das duas provas (escrita e oral) expressas em pontos 

percentuais (de 0 a 100) e convertida posteriormente na escala de níveis de 1 a 5. 
 


