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INFORMAÇÃO-PROVA 

PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO 2021 

INGLÊS 

9º Ano de Escolaridade  

Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho conjugado com a Portaria nº 223-A/2018 de 3 de agosto 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova extraordinária de 
avaliação do 9º ano do ensino básico da disciplina de INGLÊS, a realizar em 2021  

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação 
referida e do programa da disciplina.  

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:  

• Objeto de avaliação 
• Caracterização da prova 
• Critérios gerais de classificação 
• Material 
• Duração 

 

1. Objeto de avaliação 

A Prova Especial de Avaliação de Inglês (9.º ano têm por referência o Programa de Inglês 
do 9º ano.  

É objeto de avaliação a competência comunicativa nas vertentes da compreensão do 
oral, da compreensão escrita, do uso da língua, da produção escrita e da produção e 
interação oral.  

Não serão objeto de avaliação conteúdos específicos da Leitura Extensiva. 
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2. Características e estrutura da prova 

A prova é composta por duas partes: prova escrita e prova oral, ambas cotadas para 
cem pontos e tendo cada uma um peso de 50% na classificação final. É sempre 
obrigatória a realização da componente escrita e da componente oral. 

A prova apresenta quatro grupos de itens: 

 

I. Parte de compreensão do oral  

Avalia-se o desempenho do examinando na compreensão do oral, tendo como suporte 
um ou mais textos áudio. Pode integrar itens de seleção e itens de construção. 

II. Parte de compreensão da escrita  

Na parte II avalia-se a aprendizagem no domínio da compreensão escrita. 

O aluno procede à realização de atividades de compreensão/interpretação de um 
texto e de aplicação vocabular, cujo tema se insere numa das áreas do conteúdo 
sociocultural enunciadas no Programa.  

Cada atividade tem como suporte um texto ou dois textos e/ou uma imagem.  

III. Parte de funcionamento da língua 

Na parte III avalia-se a aprendizagem no domínio do uso da língua.  

O aluno procede à realização de atividades de aplicação gramatical e mobilização 
vocabular cujos conteúdos se inserem no programa. 

IV. Parte de produção escrita 

Esta parte permite avaliar a aprendizagem no domínio da escrita, e é constituída por 
um grupo de resposta extensa. Este grupo apresenta orientações no que respeita à 
tipologia textual, ao tema e à extensão (80 - 100 palavras) 

 

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. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas 
com zero pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de 
uma resposta, esta pode ser classificada se for possível identificar inequivocamente o 
item a que diz respeito. 
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Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando 
inequivocamente a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser 
considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar. 

Nos itens de seleção, qualquer resposta indicada de forma equívoca, por exemplo, 
fornecendo mais elementos do que o(s) pedido(s), é classificada com zero pontos. 

Nos itens de construção, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não 
correspondam ao solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido. 

 

4. Material 

Prova Escrita 

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de 
tinta indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de dicionário.  

Não é permitido o uso de corretor. 

Prova Oral 

Nesta prova não é autorizado o uso de qualquer material, para além daquele fornecido 
pelo júri da prova. 

 

5. Duração 
 

A Prova Escrita tem uma duração de 90 minutos 

A Prova Oral tem uma duração de 15 minutos 

 

Professores responsáveis pela elaboração: 

Élia Teixeira 

Natacha Marques 

Júlio Couceiro 

 

São Tomé, 8 de maio de 2021 

 


