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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Português (Prova Oral)                           2020                

Prova 61 

Ensino Básico   

 

1. Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova oral do 2.º Ciclo da disciplina de 

Português, a nível de escola, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios de classificação 

• Material 

• Duração 

2. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Programa e Metas 

Curriculares de Português do Ensino Básico e Aprendizagens Essenciais) e permite avaliar, 

respeitando as necessárias adequações, a aprendizagem passível de avaliação numa prova 

oral de duração limitada, incidindo sobre os domínios da Expressão Oral, da Leitura, da 

Educação Literária e da Gramática. 

3. Caracterização da prova 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 
A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1. 

Quadro 1 — Valorização dos domínios 

 

Domínios Cotação (em pontos) 
Leitura 20 
Expressão Oral 30 
Educação Literária 30 
Gramática 20 

 

A prova pode ter como suporte textos não literários e textos literários. 

Além da interpretação de textos/excertos em presença, a resposta aos itens pode implicar a 

mobilização de conhecimentos sobre as obras estudadas. 
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4. Critérios de classificação 

Constituem fatores de desvalorização nos seguintes domínios: 

 

Leitura Expressão Oral Educação Literária Gramática 

 Deficiente articulação;

 Ausência de ritmo;
 Falta de 

expressividade.

 Deficiente 
articulação; 

 Falta de clareza; 

 Incorreta interpretação 

de um item; 

 Incapacidade de 

relacionar diferentes 

momentos de uma 

obra; 
 Incorreta identificação 

de 
recursos expressivos. 

 Desconhecimento; 

 Confusão entre 

conceitos. 

 

5. Material 

O aluno deve ser portador do manual adotado na escola. 
 

6. Duração 

A prova tem a duração limite de 15 minutos. 

 


