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INFORMAÇÃO-PROVA de EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

 

PORTUGUÊS ORAL                                                                                                       2022                                                                                                                                      

 

Prova: 41                                                                                                           1.ª e 2.ª Fase 

 

1.º Ciclo do Ensino Básico (Despacho Normativo n.º7 – A/ 2022 de 24 de março) 

 
 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 1.º 

ciclo do ensino básico da disciplina de Português Oral do 1.º Ciclo, a realizar em 2022, 

nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

 Material 

 Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova oral de Português tem por referência os documentos em vigor 

https://www.dge.mec.pt/portugues (Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino 

Básico, o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais) 

e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação em prova oral de duração limitada, 

incidindo sobre os domínios de referência: Oralidade, Leitura, Gramática e Educação Literária. 

 

Caracterização da prova 

A prova avalia aprendizagens desenvolvidas nos domínios que constam no quadro seguinte, 

mas pode mobilizar aprendizagens de anos de escolaridade anteriores e refletem uma visão 

integradora dos diferentes domínios. 

A prova divide-se em três grupos que se interligam: 

 No Grupo I, avalia-se a aprendizagem no domínio da Educação Literária: a capacidade 

do aluno ler e interpretar discursos com diferentes graus de formalidade e complexidade, 

nomeadamente a identificação do tema; a identificação de tópicos; a distinção de 

informação objetiva e informação subjetiva; e a manifestação de ideias e pontos de vista 

https://www.dge.mec.pt/portugues
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pertinentes relativamente aos discursos ouvidos / lidos. 

 No Grupo II, avalia-se a aprendizagem no domínio da Gramática, através de itens de 

construção (resposta restrita). 

 O Grupo III permite avaliar a capacidade de produção de textos orais corretos, usando 

vocabulário e estruturas gramaticais diversificados e recorrendo a mecanismos de 

organização e de coesão discursiva. 

A prova é cotada para 100 pontos, de acordo com a seguinte valorização. 

Quadro 1 – Distribuição da cotação da prova oral 

Grupos Cotação 

I 40 

II 20 

III 40 

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 em cada prova. 

As respostas que não possam ser claramente identificadas como corretas são classificadas 

com zero pontos. 

Não será atribuída classificação a produções orais que não obedeçam ao(s) tema(s) proposto(s). 

São considerados seis critérios para a classificação do desempenho do aluno: i) Fluência da 

Leitura; ii) Apreensão crítica do significado e da intenção do texto; iii) Clareza e fluência da 

expressão oral; iv) Correção e adequação discursiva; v) Riqueza vocabular; vi) Desenvolvimento, 

sem desvios, dos assuntos propostos. 

Duração 

A prova tem a duração de 15 minutos. 

Material 

O material a usar durante a prova é disponibilizado pelos professores.  

Não é permitida a consulta de dicionário. 

Canedo, 5 de maio de 2022 

Aprovada em reunião do Conselho Pedagógico de  ___________________ de 2022 

A Coordenadora do Departamento do Primeiro Ciclo: Olga Campos 

O Diretor: Paulo Dias 


