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Agrupamento de Escolas de São Martinho do Porto 

Escola sede:  

Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 1º 

ciclo do ensino básico da disciplina de Inglês, a realizar em 2020, nomeadamente:  

 

 

Objeto de avaliação 

 A prova de equivalência à frequência tem por referência as Metas Curriculares de Inglês do 

1º Ciclo do Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem em duas componentes: a nível oral 

e escrito.  

 

Caracterização da prova 

 A prova escrita permite avaliar a leitura e escrita; os exercícios têm como suporte 

pequenos textos/frases e imagens e apresentam a seguinte tipologia: 

 Verdadeiro / falso  

 Associação / correspondência 

 Escolha múltipla 

 Preenchimento de espaços 

 Ordenação de palavras / frases 

 Produção orientada de frases. 

A prova tem a cotação de 100 pontos. 

 

 A prova oral permite avaliar a oralidade nos seguintes aspetos:  

 compreensão oral (de informações e perguntas que são dirigidas ao aluno) 

 interação oral (resposta, com alguma ajuda, a perguntas, utilizando estruturas e 

vocabulário conhecidos)  
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Critérios Gerais de Classificação 

 A classificação a atribuir a cada resposta é expressa por um número inteiro. 

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

zero pontos. 

 Escolha múltipla 

 Verdadeiro / falso 

 Associação / correspondência 

 Preenchimento de espaços 

A cotação total é atribuída às respostas que apresentem a 

única opção correta. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 Ordenação de palavras / 

frases 

 Produção orientada de frases. 

As frases são corrigidas ao nível da estrutura e da 

ortografia. É fator de desvalorização o emprego incorreto 

da forma verbal ou a ordem incorreta das palavras na 

frase. Se houver mais do que uma incorreção, a frase não 

será pontuada.  

As frases do texto terão que conter obrigatoriamente os 

tópicos indicados e serão cotadas individualmente 

segundo os mesmos critérios. 

 

 

Duração 

A prova escrita tem a duração de 60 minutos. 

A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos. 

 

 

Material Autorizado 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta. 

As respostas são registadas no enunciado. 

Não é permitida a consulta de quaisquer dicionários. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 


