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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE AVEIRAS 
 

INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 3.ºCICLO -1.ª e 2.ª FASES 

 
Inglês                                                          Maio 2019 

 

Prova 21 | 2019 (Despacho Normativo n.º 3-A/2019, de 26 de fevereiro) 

 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

 
 
 
1. Objeto de avaliação  
 
 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (programas das disciplinas, Aprendizagens 

Essenciais e as orientações presentes no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR).  

As Aprendizagens Essenciais da disciplina de Inglês centram-se nas competências comunicativa, 

intercultural e estratégica 

Nas provas, são objeto de avaliação, o uso da língua, a leitura, a interação e produção escrita. 

 

 

 

2. Caracterização da prova  
 
 

A prova apresenta três grupos de itens. 
 
A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da 
disciplina. 
 
Alguns dos itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos 
temas do Programa. 
 
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas no Programa. 
 
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, figuras e textos. 
 
 
A prova é cotada para 100 pontos. 
 
A valorização relativa dos temas apresenta-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Valorização relativa dos domínios  

 

Grupos Domínios 

Cotação 

(em pontos) 

I Leitura e escrita 50 

II Gramática 30 

III Escrita 20 
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3. Critérios de classificação  
 

 

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. 

 

Itens de seleção 

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas. Podem ser 

atribuídas pontuações e respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

 

Itens de construção  

Nos itens de resposta curta a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas. 

Podem ser atribuídas pontuações e respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios 

específicos. 

 

Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, as respostas são classificadas tendo em conta, além 

do conteúdo, a organização e a correção da expressão escrita nos planos ortográfico, de pontuação, 

lexical, morfológico e sintático. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdos relativos a cada item implica que a resposta seja 

classificada com zero pontos. 

 

 

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

preta. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino. 

Não é permitida a consulta de dicionário. 

Não é permitido o uso de corretor. 
 

 

5. Duração  

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

 

 

Aveiras de Cima, ____ de maio de 2019 
 

 

 

 

 

  Professor                                       Coordenador de Departamento                                   Diretor 

___________________                       __________________________                      ________________________  

___________________                         ( Maria Fátima Almeida)                              (António Jorge Pedro)                                                      

___________________ 

                                                                                                    

 

 

                                                                                                                   

 


