INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

PORTUGUÊS – Prova oral
Prova: 91

2022
1ª e 2ª Fase

3.º Ciclo do Ensino Básico (Despacho-Normativo nº7A/2022, de 24 de março)

O presente documento divulga informações relativas à prova de equivalência à frequência do 3º
ciclo da disciplina de Português, a realizar em 2022, nomeadamente:
• Objeto de avaliação;
• Caracterização da prova;
• Material;
• Duração;
• Critérios gerais de classificação

Objeto de avaliação
Prova oral
A prova oral permite avaliar conhecimentos e competências enunciados no Programa e nas
Metas Curriculares de Português do 3º Ciclo do Ensino Básico, implicando a mobilização de
aprendizagens inscritas no mesmo.
Assim, é objeto de avaliação a competência comunicativa nos domínios da Oralidade, Leitura,
Educação literária e da Gramática.

Caracterização da prova
Prova oral
A prova oral é organizada em dois momentos de atividades de interação oral e reflete uma
visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina:
1º momento - o aluno interpreta um discurso oral breve e apresenta argumentos expondo a sua
opinião sobre um tema. (5 minutos)
2º momento – o aluno lê um texto literário e interpreta-o; o aluno responde sobre conteúdos
de gramática. (10 minutos).

Material
Para a prova oral o aluno poderá levar uma caneta ou lápis e uma folha para, em presença dos
examinadores, anotar, se assim o entender, alguns elementos / tópicos.
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Duração
A prova oral tem a duração de 15 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite
de tempo.

Critérios gerais de classificação
Prova Oral
A classificação a atribuir resulta da aplicação dos critérios específicos de classificação referentes a
cada item num total de cem pontos.
A valorização relativa dos temas apresenta-se no Quadro 1.
Quadro 1 – Valorização relativa dos temas
Domínios

Cotação

ORALIDADE

20

LEITURA

15

EDUCAÇÃO LITERÁRIA

35

GRAMÁTICA

30

As respostas que se afastem integralmente dos aspetos de conteúdo são classificadas com zero
pontos.
Classificação Final (CF)

A classificação final da prova corresponde à média aritmética simples, arredondada às
unidades das classificações das duas componentes, de acordo com a seguinte fórmula:
CF = (Ce + C0)/2

em que:
CF = Classificação final da disciplina;
Ce = Classificação da componente escrita;
Co = Classificação da componente oral.

Aprovada em reunião do C. Pedagógico de 11 de maio de 2022
A Coordenadora do Departamento de Línguas: _______________________
O Diretor: ___________________
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