
 
 
INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Inglês                                          MAIO de 2021 

Prova  45 - 2021 
1.º Ciclo do Ensino Básico 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

Modalidade da Prova: Oral 
Duração da Prova: 15min 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova final do 1.º Ciclo da 

disciplina de Inglês, a realizar em 2021, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Duração 

 

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos e com eles deve ser analisado, 

para que fiquem devidamente informados sobre a prova que irão realizar. Também 

será dado conhecimento aos respetivos encarregados de educação. 

 
 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

 
A prova tem por referência o Programa de Inglês do Ensino Básico e as Metas 

Curriculares de Inglês para o 1º ciclo homologadas a 31 de julho de 2015 e que 

entraram em vigor em regime obrigatório para o 3º ano de escolaridade no ano letivo 

2015/2016. Tem também por referência o Quadro Europeu Comum de Referência 

para as Línguas. 

A prova permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em domínios 

do Programa da disciplina, passíveis de avaliação na modalidade oral, de duração 

limitada. A prova avalia a aprendizagem nos domínios da Interação Oral, Leitura e 

Produção Oral e será repartida em três momentos: 

 



1º momento – Interação Examinador/Examinado 

2º momento – Leitura 

3º momento – Compreensão do texto lido. 

 

1. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

Quadro 1 – Estrutura da Prova 

Momentos da 
Prova 

Estrutura 
Cotação  

(em pontos) 

1º Interação Examinador/Examinando (+/- 6 min) 
Utiliza formas de tratamento adequadas; 
Utiliza palavras e expressões para concordar e 
/ou recusar; 
Pergunta e responde sobre preferências 
pessoais; 
Pergunta e responde sobre temas previamente 
apresentados;  
Produz sons, entoações e ritmos da língua; 
Exprime agrado e desagrado;  
Descreve o que é capaz ou não de fazer. 

 
 
 
 
 

Interação - 20% 
Leitura - 20% 

Pronúncia – 20% 
Correção – 10% 
Fluência  - 10% 

Coerência – 20% 
 
 
 

2º Leitura (+/- 3 min) 
Lê com correção um texto ilustrado com 
vocabulário conhecido. 

3º Compreensão do texto lido (+/- 4min) 
Compreende textos escritos curtos e muito 
simples adequados ao seu nível etário e 
linguístico; 
É capaz de encontrar informação concreta num 
texto. 

 

 


