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Informação – Prova de equivalência à frequência 

                       2019/2020 

Básico 
Disciplina: Português - Oral  
Prova   : 41    

1.Introdução  

   O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 1.º Ciclo da 

disciplina de Português, a realizar em 2020, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

As informações contidas neste documento não dispensam a consulta da legislação em vigor e o Programa 

e as Metas Curriculares de Português do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

 

2. Objeto de avaliação           

  A prova tem por referência o  Programa e as Metas Curriculares de Português do Ensino Básico e permite 

avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada, para os domínios da 

Leitura, Compreensão do Oral e Expressão Oral: 

 

LEITURA 

• Ler um texto com precisão, rapidez e alguma expressividade. 

• Posicionar-se quanto à pertinência e validade da informação lida. 

 

COMPREENSÃO DO ORAL 

• Saber escutar para reter informação essencial, discursos breves, em português padrão com 

algum grau de formalidade. 

• Interpretar a informação ouvida, distinguindo o facto da opinião, o essencial do acessório, a 

informação explícita da informação implícita. 

• Compreender os diferentes argumentos que fundamentam uma opinião. 

 

 

http://http/dge.mec.pt/metascurriculares/index.php?s=directorio&pid=16
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EXPRESSÃO ORAL 

• Produzir discursos orais coerentes em português padrão com vocabulário adequado e estruturas 

gramaticais de alguma complexidade. 

• Apresentar e defender opiniões, justificando com pormenores ou exemplos e terminando com 

uma conclusão adequada. 

 

 3. Características e estrutura 

   O aluno realiza a prova oralmente. 

A prova é constituída por quatro momentos: 

1.º momento – interação avaliador – avaliado; 

2.º momento – leitura de um texto pelo avaliado; 

3.º momento – compreensão e interpretação do texto lido; 

4.º momento – expressão de opinião sobre um determinado tema. 

 

A prova oral reflete uma visão integradora e articulada das diferentes metas curriculares e programáticas 

da disciplina. Alguns dos itens podem envolver a mobilização de conhecimentos relativos a mais do que 

um dos temas das metas curriculares ou do Programa. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas no Programa. 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos como, por exemplo, textos e gravuras. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A valorização dos domínios apresenta-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Valorização relativa aos temas 

 

 

4.Critérios gerais de classificação 

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

específicos de classificação e é expressa por um número, previsto na grelha de classificação. 

Domínios Cotação (em pontos) 

LEITURA 30 

COMPREENSÃO DO ORAL 35 

EXPRESSÃO ORAL 35 
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Será utilizado um guião da prova e uma lista de verificação para o registo da prestação dos avaliados. 

 

5. Material 

   O aluno não pode utilizar qualquer tipo de material durante a prova. 

 

 

6.Duração                                                 

   A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos e é uma prova pública. 
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