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  O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à 

frequência do 1º ciclo, de Inglês, a realizar em 2022, pelos alunos abrangidos pelo Despacho 

Normativo nº 7-A/2022.  

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

  

• Objeto de avaliação   

• Caracterização da prova  

• Material   

• Duração   

 

 

Objeto da avaliação 

 

É objeto da prova avaliar as competências passíveis de avaliação numa prova com 

componente escrita e componente oral de duração limitada. São objeto de avaliação a 

Compreensão Oral, a Leitura, o Léxico e Gramática, a Interação/Produção Escrita e Oral, 

assim como o domínio Intercultural. 

 

Caracterização da prova  

 

A prova é constituída por duas componentes, a componente escrita e a componente 

oral, sendo obrigatória a realização das duas. 

O aluno realiza a prova no enunciado. Os itens podem ter como suporte um ou mais 

documentos, como, por exemplo, textos ou imagens. A sequência dos itens pode não 
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corresponder à sequência dos domínios do programa ou à sequência dos seus conteúdos. A 

prova reflete uma visão integradora dos diferentes domínios, podendo ainda mobilizar 

aprendizagens do ano de escolaridade anterior, de modo a privilegiar uma perspetiva 

articulada dos saberes. Ambas as provas são cotadas para 100 pontos.  

 

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. O aluno 

pode utilizar folhas de rascunho, fornecidas no início da prova. A folha de rascunho fornecida 

não será recolhida para classificação. 

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

 

Duração 

   

 A prova escrita tem 60 minutos de duração e a prova oral 15 minutos de duração. 


