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1. Objeto de Avaliação 
 

A Prova de Equivalência à Frequência de Inglês, LE I (6º ano) tem por referência o Programa de 
Inglês, 2.º CicloLE I, as Metas Curriculares para a LE I e o Quadro Europeu Comum de Referência para 
as Línguas - QECR (2001) e é constituído por duas componentes: uma prova escrita e uma prova oral. 
É objeto de avaliação a competência comunicativa nas vertentes da compreensão (da escrita e do 
oral), da produção (escrita) e da interação (oral e escrita). O desempenho dos alunos envolve a 
mobilização dos conteúdos programáticos, nomeadamente, Língua Inglesa, Produção e Interpretação 
de Textos e Sociocultural, e os respetivos processos de operacionalização, prescritos pelo Programa. 
 
 Os conteúdos programáticos encontram-se organizados em três componentes distintas. 
  
 Interpretação e produção de texto 
 Interpretação e produção de tipos de textos variados (diálogo, entrevista, anúncio, poema, etc.), 
que concretizam macrofunções do discurso (narração, descrição, argumentação, etc.) a que estão 
associadas intenções de comunicação (pedir/dar informação, opinião, sugestão, descrever, narrar, 
aconselhar, persuadir, argumentar, etc.). 
 
 Dimensão sociocultural 
 Esta componente concretiza-se nos seguintes domínios de referência: 
 . Identificação; 
     .Socialização, 
     . Descrição física e psicológica; 
     . Sala de aula; 
     . Descrição da casa; 
     . Tempo; 
     . Rotina diária; 
     . Desporto; 
     . Comemorações; 
     . Vida social; 
     . Passatempos; 
     . Local de trabalho; 
     . Compras; 
     .Alimentação e saúde. 
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 Língua Inglesa 
 
           . Nomes; 
           . Pronomes; 
           . Determinantes; 
           . Adjetivos; 
           . Advérbios e locuções prepositivas; 
           . Conetores frásicos; 
           . Verbos;  
           . A frase; 
           . Pontuação e ortografia. 
 
 

2. Características e Estrutura 
 
 
2.1 Prova Escrita 

 
 

O Grupo I consiste na realização de atividades de compreensão/interpretação de um texto, cujo tema se 
insere nas áreas do conteúdo sociocultural enunciadas no Programa. Este grupo inclui duas partes (A e B) e 
integra um texto que constitui o suporte de itens de seleção e itens de construção. 

 
Exemplos de atividades: 
 
- Verdadeiro/Falso; 
- Completar frases/textos; 
- Associação/correspondência; 
- Dar resposta a perguntas de interpretação; 
- Localizar informação num texto; 

 
 

O Grupo II consiste na realizaçãode atividades que visam avaliar o domínio da Língua Inglesa, 
através de itens de seleção e itens de construção. 

 
Exemplos de atividades: 
 
- Completar frases/textos; 
-Preenchimento de espaços; 
- Transformação de palavras/frases; 
- Escolha múltipla 
- Ordenação de frases 
 
 
 
O Grupo IIIconsiste na realização de uma atividade de produção escrita, cujo tema se insere nas 

áreas de conteúdo sociocultural enunciadas no Programa. O grupo é constituído por um item de 
construção (resposta extensa) orientado, no que respeita ao tipo de texto e ao tema. 
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A estrutura da prova escrita sintetiza-se no Quadro I. 
 

Grupo Atividades Tipologia de Itens Número 
de Itens 

Cotação 

 
I 

 
1 

 
 
Itens de seleção 
- escolha múltipla 
 - associação/correspondência 
 - ordenação 
 
 
Itens de construção 
- resposta curta 
- resposta restrita 
 

 
 

6 a 7 
40 

 
2 

 
II 

 
1 

1 a 3 

20 
 
 
 
 
 

40 

 
2 
 

3 

 
III 

 
1 
 

Itens de construção 
 
 - resposta extensa 

1 

Nota: 
Alguns dos itens de escolha múltipla, de associação/correspondência e de resposta curta podem apresentar-se sob 
aforma de tarefas de completamento. 
Alguns dos itens de resposta curta e de resposta restrita podem apresentar-se sob a forma de tarefas detransformação. 

 
2.2 Prova Oral 
 
Esta prova avalia a proficiência do examinando em Língua Inglesa, nos domínios da compreensão, 

interação e produção oral. 
Os temas a tratar inserem-se nos domínios de referência enunciados no Programa de Inglês, 2.º 

CicloLE I. 
 

A estrutura da prova oral sintetiza-se no Quadro II. 
 

 
Momentos 

 
Duração 

(15 minutos) 

 
Procedimentos 

 
1º Momento 

 
Interação examinador / examinando 

 
+/- 5 minutos 

 
O examinador entrevista o(s) 
examinando(s). 

 
 

2º Momento 
 

Produção individual do examinando 
 

+/- 5 minutos 

 
É atribuída uma tarefa ao examinando e 
este dispõede tempo de preparação 
parase exprimir oralmente semser 
interrompido. 
 

 
3º Momento 

 
Interação em pares 

 

 
 

+/- 5 minutos 

 
O examinador entrega ao(s) 
examinandos uma tarefaque exige a 
cooperação entreambos. 
 

Nota: Caso haja apenas um examinando a interação em pares será feita com o professor examinador. 
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3. Critérios Gerais de Classificação 

. 

3.1 Critérios de Classificação da Prova Escrita 
 

Os critérios de classificação têm por base os descritores do Quadro Europeu Comum de Referência 
para as Línguas relativos às diferentes competências. 

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

Se o examinando 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), é atribuída a 
classificação de zero pontos. 

 

Itens de seleção 
 

Escolha Múltipla 
A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a únicaopção 
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. 

 
Associação/Correspondência 
Os critérios de classificação dos itens de associação/correspondência apresentam-seorganizados por 
níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dadapontuação. Considera-se 
incorreta qualquer associação/correspondência que relacione umelemento de um dado conjunto com 
mais do que um elemento do outro conjunto. 
 

Ordenação 
A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada 
estejaintegralmente correta e completa. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que: 
- seja apresentada uma sequência incorreta; 
- seja omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada. 
Não há lugar a classificações intermédias. 

 
Itens de construção 
Nos critérios de classificação organizados por níveis de desempenho, é atribuída, a cada umdesses 
níveis, uma dada pontuação.  
 

Resposta curta 
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta curta podem apresentar-se 
organizados por níveis de desempenho. 
Nos itens em que os critérios específicos não se apresentem organizados por níveis de desempenho, 
as respostas corretas são classificadas com a cotação total do item e as respostas incorretas são 
classificadas com zero pontos. Nestes casos, não há lugar a classificações intermédias. 
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O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero 
pontos. 
Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos considerados 
corretos, ou se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a identificação objetiva doselementos 
solicitados, é atribuída a classificação de zero pontos. 

 
Resposta restrita 
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam-se organizados 
por níveis de desempenho. 
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero 
pontos. 
Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos considerados 
corretos, ou se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a identificação objetiva dos elementos 
solicitados, é atribuída a classificação de zero pontos. 

 
Resposta extensa 
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta extensa apresentam-se organizados 
por níveis de desempenho. 
Para a tarefa final, são considerados sempre cinco níveis (N5, N4, N3, N2 e N1) em cada parâmetro – 
competência pragmática e competência linguística. Qualquer resposta que não corresponda ao nível 
mais elevado descrito é integrada num dos outros níveis, de acordocom o desempenho observado.  
Estão previstos níveis de desempenho intercalares não descritos. Nestescasos, sempre que uma 
resposta revele um desempenho que não se integre em nenhum de dois níveisconsecutivos descritos, 
deve ser-lhe atribuída a pontuação correspondente ao nível intercalar que os separa. 
É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho. 
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero 
pontos. 

 
3.2 Critérios de Classificação da Prova Oral 
 
Os critérios de classificação têm por base os descritores enunciados no Quadro Comum de 

Referência para as Línguas. 
São consideradas cinco categorias para a classificação do desempenho do aluno: Âmbito (25%), 

Correção (15%), Fluência (10%), Desenvolvimento temático e coerência (25%)e Interação (25%). 
Os critérios de classificação, para cada categoria, estão organizados por níveis de desempenho. Para 

cada categoria a ser observada, consideram-se cinco níveis (N5, N4, N3, N2 e N1). Sempre que um 
desempenho não se integre em nenhum de dois níveis descritos consecutivos, é-lhe atribuída a 
pontuação correspondente ao nível intercalar que os separa.  

É classificado com zero pontos qualquer desempenho que não atinja o nível 1. 
A prova oral é avaliada por um júri constituído por três elementos (professor interlocutor e 

professores classificadores)e pontuada de 0 a 100 pontos. 
 

4. Material 
O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta. 
As respostas são registadas no enunciado da prova. 
Não épermitidaa consulta de dicionários. 

Não é permitido o uso de corretor. 
 

5. Duração 
A prova escrita tem a duração de 90 minutos. A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos. 


