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Informação – Prova Extraordinária de Avaliação (PEA) 

Portaria n.º 226-A/2018 de 7 de agosto 

PEA – Alemão (Iniciação)  11º Ano de Escolaridade 

Prova: Escrita  
      

Duração da Prova: 90 minutos | Tolerância: sem tolerância 
 

 

 

I – Objeto de avaliação 

 

A Prova Extraordinária de Avaliação a que estas informações se referem tem por base as aprendizagens 

essenciais definidas para o 11º ano (A2.2), por sua vez apoiadas nas escalas de competências do Quadro 

Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR), nos programas em vigor e nas metas curriculares.  

No final do 11º ano, ao atingir o nível A2.2, o aluno deve ser capaz de compreender e produzir enunciados 

simples sobre assuntos que lhe são familiares e habituais; comunicar de forma simples e adequada, em 

situações quotidianas concretas.  

São objeto de avaliação o uso da língua, a leitura e a escrita, enquadrados nas competências linguística (nas 

vertentes lexical, gramatical, semântica e ortográfica), pragmática (nas vertentes discursiva, funcional e 

estratégica) e sociolinguística.  

 

Caracterização 

A Prova Extraordinária de Avaliação tem em conta que a operacionalização das Aprendizagens Essenciais se 

organiza em vários domínios, a saber:  

- as áreas temáticas/ situacionais: 

-Identificação e informações pessoais  

-Situações do quotidiano (hábitos, lugares e serviços, lazer, etc.)  

-Relações interpessoais (amizades, família, conflitos)  

-Meio envolvente (comunidade local e internacional, vivências interculturais, etc.) 

-A atualidade / O mundo global / O mundo virtual 

-Portugal e os países de expressão alemã  

- as diferentes competências, com o enfoque na comunicativa, na sua vertente de compreensão, interação e 

produção escritas, esperando-se que o aluno seja capaz de:  

- identificar palavras e frases simples e inferir o sentido geral em mensagens e textos simples e 

curtos, de géneros e suportes diversos (compreensão escrita);  
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- escrever textos simples*, em suportes diversos, sobre situações do quotidiano e meio 

envolvente, respeitando as convenções textuais e sociolinguísticas, utilizando vocabulário muito 

frequente e frases curtas, mobilizando estruturas gramaticais elementares e articulando as ideias 

com conectores básicos de coordenação e subordinação (interação/produção escrita). 

* Pede e dá informações, refere dados pessoais, relata experiências pessoais e 

acontecimentos reais ou imaginários, exprime opiniões, gostos e preferências, descreve o 

meio envolvente e situações do quotidiano, entre outros. 

 

II – Características e estrutura da prova 

 

A prova consiste, no seu conjunto, na realização de uma ou mais tarefas complexas, que se desenvolvem 

através de uma sequência de atividades que recobrem a demonstração de competências integradas de leitura 

e de escrita.  

Alguns itens têm como suporte um ou mais textos e, eventualmente, uma ou mais imagens. 

A prova é constituída por três grupos de actividades. 

 

Atividade A – Uso da língua  

                        (vocabulário e estruturas gramaticais e funcionais) 

Permite avaliar o desempenho do aluno na ativação de competências e na mobilização de conhecimentos no 

que toca ao funcionamento da língua (através de itens de categorização, escolha múltipla, associação, 

identificação de informação específica, por exemplo) 

 

Atividade B – Leitura (compreensão de texto) 

Permite avaliar (através de itens de escolha múltipla, associação, identificação de informação específica, 

completamento de frases, questões de resposta curta, por exemplo) o desempenho do aluno no seu 

conhecimento do uso da língua e na leitura, implicando o recurso a diferentes estratégias de leitura global, 

seletiva e analítica. Os itens referentes à leitura podem ter como suporte um ou mais textos.  

 

Atividade C – Interação/ produção escrita    

Permite avaliar o desempenho do aluno em atividades de interação e produção escritas e contempla dois 

itens: 

- Um item de resposta restrita (30-40 palavras) 

- Um item de resposta extensa (mínimo de 50 palavras) 

A prova é cotada para 200 pontos. 
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Distribuição da cotação pelas atividades: 

Atividades Domínios Cotação (em pontos) 

A Uso da língua (vocabulário e estruturas gramaticais e 
funcionais) 
 

40 

B 
Leitura (compreensão de texto) 

80 

C 
Interação/ produção escrita     

80 
 

 

III – Critérios gerais de classificação da prova 

 

As respostas aos itens são classificadas de forma dicotómica ou por níveis de desempenho, de acordo com os 

critérios específicos. 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos 

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. Se for apresentada mais do que uma resposta 

ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em primeiro lugar.  

Nas respostas aos itens de seleção, a transcrição do texto da opção escolhida é considerada equivalente à 

indicação da letra ou do número correspondente. 

Nos itens em que os critérios de classificação estejam organizados por níveis de desempenho, a cada nível de 

desempenho corresponderá uma dada pontuação. Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho 

é classificada com zero pontos. Para alguns dos itens poderão estar previstos níveis de desempenho 

intercalares não descritos. Sempre que uma resposta revele um desempenho que não se integre em nenhum 

de dois níveis descritos consecutivos, é-lhe atribuída a pontuação correspondente ao nível intercalar que os 

separa. As respostas que não apresentem exatamente os mesmos termos ou expressões constantes dos 

critérios específicos de classificação são classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas que os 

apresentem, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao solicitado e enquadrado 

pelos documentos curriculares de referência. As respostas que não correspondam ao solicitado, 

independentemente da qualidade do texto produzido, são classificadas com zero pontos. 

Para o item de resposta extensa da Atividade C são consideradas nos parâmetros de classificação a 

competência pragmática (CP) e a linguística (CL). Para cada um dos parâmetros apresentam-se quatro níveis 

de desempenho descritos. A atribuição da classificação de zero pontos na competência pragmática implica a 

atribuição de zero pontos na competência linguística. 
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IV – Duração e material autorizado  

 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

O aluno apenas pode usar na prova, 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 (modelo oficial). 

É permitida a consulta de dicionários unilingues ou bilingues, sem restrições nem especificações. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 


