
Prova de Equivalência à Frequência - 4º ano – Inglês – LE I – 1ª / 2ª fase - Página 1 de 4 
 

 
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 

1.º Ciclo da disciplina de Inglês, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

Objeto da avaliação 
A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais de Inglês do 1º ciclo, LE I, 

homologadas a 31 de Julho de 2015 e o Quadro Europeu Comum de Referência para as 

Línguas. 

É objeto de avaliação a competência comunicativa nas vertentes da compreensão, da 

produção escrita e da interação, oral e escrita. 

Caracterização da prova 
A prova é constituída por três grupos: 

- Grupo I – compreensão de um texto escrito, identificação de informação verdadeira ou 

falsa, com base num texto; ordenar sequência de eventos, ações do texto; aplicação 

contextualizada de vocabulário através do preenchimento de lacunas; 

- Grupo II – aplicação de estruturas gramaticais e de vocabulário; 

- Grupo III – demonstração de conhecimentos sobre o tema proposto construindo um texto 

muito simples com vocabulário limitado. 

A cotação relativa a cada um dos grupos é a seguinte: 

Grupo I-------------------------------------------------40 Pontos 

Grupo II------------------------------------------------40 Pontos 

Grupo III-----------------------------------------------20 Pontos 
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Critérios gerais de classificação 
Os critérios de classificação têm por base os descritores do Quadro Europeu de Referência 

para as Línguas relativos às diferentes competências de uso da língua – ler e escrever. 

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

gerais e dos critérios específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa 

por um número inteiro, previsto na grelha de classificação. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas 

com zero pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma 

resposta, esta pode ser classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que 

diz respeito. 

Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando 

inequivocamente a(s) respostas que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser 

considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar. 

 

Material 
O aluno pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul 

ou preta. O aluno deve usar lápis de cor quando solicitado na prova. 

Os alunos podem utilizar folhas de rascunho, fornecidas no início da prova. A folha de 

rascunho fornecida ao aluno não será recolhida para classificação. 

Não é permitida a consulta de dicionários e o uso de corretor. 

 

PROVA ORAL 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 

1.º Ciclo da disciplina de Inglês, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

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 alterado pelos Decretos-Leis n.ºˢ 

91/2013, de 10 de julho, 176/2014, de 12 de dezembro, e 17/2016, de 4 de Abril, bem como o 

Despacho Normativo nº 1-A/2017 de 10 de Fevereiro. 
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Objeto da avaliação 

A prova incidirá sobre os seguintes temas: personal identification, food and drinks, 

countries and nationalities. 

 

O aluno deverá: 

 Expressar-se oralmente, usando frases curtas e simples com as estruturas 

linguísticas adequadas. 

 Compreender o essencial de uma conversa num registo simples e corrente. 

 Responder adequadamente a perguntas simples e contextualizadas por imagens 

sobre os conteúdos referidos. 

 

Caracterização da prova 

A prova terá três momentos distintos: 

 

Critérios de classificação 

 Privilegiar o respeito pela pronúncia e leitura expressiva. 

 Observar se o aluno compreendeu a afirmação e privilegiar a compreensão imediata 

deste. 

 Privilegiar a comunicação, ou seja, atender sobretudo ao sentido da frase, não 

penalizando com muito rigor erros de estrutura, desde que estes não interfiram no 

domínio comunicacional. 

 Serão avaliadas ao longo dos três momentos da prova oral: correção 

morfossintática; adequação e variedade lexical; correção fonológica. 

 

  Cotação Tempo 

1º Momento Expressão Oral:   

 Apresenta-se: fala de si e do meio que o rodeia. 

 Compreende e faz-se compreender. 

25 pontos 3 minutos 

2º Momento Compreensão/interpretação de um texto:  

Lê corretamente um pequeno texto em voz alta.   
35 pontos 5 minutos 

3º Momento Produção oral:  

Responde a questões sobre si próprio. Expressa gostos, 

preferências e desejos. 

Fala sobre imagens sobre ações do quotidiano.    

40 pontos 7 minutos 
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Material 

Textos em suporte de papel fornecidos pelos professores. 

 

Duração 
A prova tem a duração de 75 minutos, distribuídos da seguinte forma: prova escrita 60 

minutos de duração e prova oral 15 minutos de duração . 

 
 
 
 
 
 
 
 


