PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO
INGLÊS
Prova escrita
1º ciclo do Ensino Básico

maio de 2022

INFORMAÇÃO-PROVA
O presente documento divulga informação relativa à Prova Extraordinária de Avaliação
do 4º ano, a realizar em 2022, nomeadamente:






Objeto de avaliação da prova
Material
Duração
Caraterização da prova: estrutura e cotações
Critérios gerais de classificação

Objeto de avaliação da prova
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as
“Aprendizagens Essenciais”. Permite avaliar as aprendizagens passíveis de avaliação numa
prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os domínios / as aprendizagens essenciais
seguintes:
Domínios

Aprendizagens Essenciais
 Texto curto.

Compreensão oral

 Resposta restrita e resposta curta.

Compreensão da leitura

 Legendar sequência de imagens.

Produção Escrita

 Preencher espaços lacunares com palavras dadas.
 Escrever sobre si próprio.
 Escrever sobre as suas preferências.
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Material
O aluno realiza a prova na folha que lhe é fornecida, apenas podendo usar caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretor.
Não é permitida a consulta de livros/ dicionários.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.

Caraterização da prova: estrutura e distribuição das cotações
Grupo
I
II

III

IV

Distribuição
de cotações

Itens

Tipologia dos itens

Compreensão
oral
Compreensão
da leitura

Itens de seleção (Preenchimento de espaços /
escolha múltipla)
Itens de seleção (True / False e Matching)

Produção
crita

es-

Expressão oral

Itens de resposta curta (Question words e inverted questions)
Itens de seleção e itens de resposta restrita /curta

30
25

(preenchimento de espaços)
25

Itens de resposta curta
Itens de identificação de vocabulário familiar
acompanhado de imagens
Itens de resposta curta
Comunicar informação pessoal elementar

Total

20
100

Critérios gerais 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.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.
Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada
a resposta que surgir em primeiro lugar.
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Itens de seleção


Nos itens de escolha múltipla e de associação/correspondência, a cotação do
item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a opção
correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.



Nos itens de ordenação, a cotação do item só é atribuída às respostas em que a
sequência esteja integralmente correta e completa. Todas as outras respostas
são classificadas com zero pontos.

Itens de construção


Nos itens de preenchimento de espaços podem ser atribuídas pontuações a
respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos.



Nos itens de resposta curta, são atribuídas pontuações a respostas total ou
parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos.

Espinho e Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira, 15 de maio de 2022
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