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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

PORTUGUÊS (Prova Oral)                                           2021 

Prova 61  

Ensino Básico    

O presente documento divulga informação relativa à prova oral de equivalência à frequência 

do 2.º Ciclo da disciplina de Português, a realizar em 2021, designadamente: 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

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

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

aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada, designadamente as 

aprendizagens nos domínios da Leitura e da Comunicação Oral (Interação e Exposição). A 

demonstração destas aprendizagens poderá envolver a mobilização dos conteúdos 

programáticos relativos ao texto literário e ao texto não literário. 

2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 

 Domínios e conteúdos 

Leitura e Interação Oral 

• Seleção de informação a partir de textos literários e não literários; 

• Identificação das ideias principais de um texto e das relações entre as mesmas; 

• Interpretação de sentidos implícitos. 

Comunicação Oral Regulada por Técnicas 

• Domínio do processo de produção oral, no seu uso multifuncional (intencionalidade 

comunicativa, adequação comunicativa e registos de língua). 

• Organização das ideias, correção da expressão oral e propriedade do vocabulário. 

A prova organiza-se em três momentos: 

I- Leitura Expressiva (cotação 10 pontos) 

Esta parte consiste na realização da leitura expressiva de um texto por parte do aluno, que 

previamente procedeu à leitura silenciosa.  

II- Leitura e Interação Oral (cotação 60 pontos)  

Esta parte consiste na realização de uma atividade de interação oral, entre o professor 

interlocutor/classificador e o aluno, que convoca a capacidade interpretativa e os 
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conhecimentos dos conteúdos programáticos através de itens (5 a 10) de construção de resposta 

curta e restrita.  

III- Exposição Oral (cotação 30 pontos) 

Esta parte consiste numa atividade de produção oral de descrição de experiências, sonhos, 

esperanças e ambições, bem como breve argumentação de posição pessoal.  

3. 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 e é expressa por um número inteiro.  

LEITURA EXPRESSIVA – (momento I) 

Os critérios de classificação da Leitura Expressiva apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho cujos descritores integram os parâmetros Articulação, Pontuação, Entoação e 

Ritmo. 

Itens de construção RESPOSTA CURTA – interação oral (momento II) 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta curta podem apresentar-se 

organizados por níveis de desempenho. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com 

zero pontos. 

RESPOSTA RESTRITA – interação oral (momento II) 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com 

zero pontos. 

RESPOSTA EXTENSA – exposição oral (momento III) 

Os critérios de classificação da resposta ao item de resposta extensa apresentam-se organizados 

por níveis de desempenho. 

Os descritores de níveis de desempenho da produção oral integram os parâmetros Correção e 

Pertinência da Informação, Estrutura e Coesão, Correção Morfológica e Sintática, Variedade e 

Repertório Vocabular, Adequação do Registo Linguístico. 

4. DURAÇÃO 

A prova tem a duração máxima de 15 minutos. 

5. MATERIAL AUTORIZADO 

O material disponibilizado pelo Júri para a leitura silenciosa e expressiva. 


