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INFORMAÇÃO DA PROVA DE 
EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

PORTUGUÊS - PROVA ORAL 
 
  

ANO 
LETIVO 2020/2021 

TIPO DE 

PROVA: 
Oral CÓDIGO DA PROVA: 41 ANO:  4.º 

 
Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho; Despacho Normativo n.º 1-F/2016 de 5 de abril e Despacho normativo n.º 10-
A/2021 de 22 de março 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência da disciplina de Português, a 
realizar em 2021. 
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 
 
1. Objeto de avaliação; 
2. Caracterização e estrutura da prova; 
3. Critérios gerais de classificação; 
4. Materiais; 
5. Duração. 
 
Nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado dos itens e grau de aprofundamento 
evidenciado nos critérios de classificação estão balizados pelas Metas Curriculares, em adequação ao nível de ensino a 
que a prova diz respeito. 
  
 

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO 
 
A prova tem por referência as Metas Curriculares de Português e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação 
numa prova oral de duração limitada. 
 
São objeto de avaliação as capacidades nos domínios da leitura, da compreensão do oral e da expressão oral. 
 
 

 3. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 
 
A Prova oral desenvolve-se em três momentos, que correspondem à realização de três atividades de interação oral, cujos 
temas se inserem nos conteúdos enunciados no programa da disciplina. 

 
– Na 1.ª parte, avaliam-se as capacidades no domínio da leitura, a partir de um texto narrativo, com especial atenção à 
expressão de sentimentos, emoções, opiniões, provocadas pela leitura do texto e à compreensão do texto. 
 
– Na 2.ª parte, avaliam-se as capacidades no domínio da expressão oral, a partir da leitura de uma imagem, com especial 
relevo para a adequação comunicativa, para a organização das ideias e das frases e para a propriedade do vocabulário. 
 
– Na 3.ª parte, avaliam-se as capacidades no domínio da compreensão do oral, a partir de um documento em registo oral, 
com ênfase no relato do essencial do conteúdo do documento e no domínio do vocabulário. 
 
A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro I: 
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QUADRO 1 – VALORIZAÇÃO DOS TEMAS 

 

Domínio Conteúdos 
 

Cotação (em pontos) 

Leitura Leitura de um texto narrativo: 
     - fluência/ritmo/entoação/expressividade 
     - respostas orais sobre o texto 

30 pontos 

Expressão Oral Participar em situações de interação oral: 
     -Adequação comunicativa; 
     -Organização das ideias; 
     -Organização frásica; 
     -Propriedade do vocabulário. 

40 pontos 

Compreensão Oral Compreensão de enunciados orais: 
     -Informação essencial e acessória; 
     -Vocabulário (sinónimos, antónimos e 
famílias de palavras) 

30 pontos 

 

 
 
A tipologia de itens, o número de itens e a cotação apresentam-se no Quadro 2. 
 
 

QUADRO 2 – TIPOLOGIA, NÚMERO DE ITENS E COTAÇÃO 

 

Tipologia de itens Número de itens Cotação  
(em pontos) 

Leitura e compreensão do texto. 
 

3 30 pontos 

Breve exposição oral a partir da leitura de uma imagem e 
opinião sobre o seu conteúdo. 

1 40 pontos 

Interpretação do documento de registo oral. 
 

4 30 pontos 

 
 

 

 4. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
 
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de classificação 
apresentados para cada momento e é expressa por um número inteiro, previsto na grelha de classificação.  
 
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 cinco 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) Desenvolvimento, sem desvios, dos assuntos propostos.  
 
O entendimento que se faz dos mesmos é o seguinte:  
i) Fluência da Leitura – refere-se à expressividade e ao ritmo adequado de leitura, à dicção, ao respeito pela pontuação e 
à compreensão do que se lê;  
ii) Apreensão crítica do significado e da intenção do texto – refere-se à identificação das ideias/valores essenciais 
presentes no texto e à capacidade de se expressar criticamente sobre eles, destacando sentidos implícitos e fazendo 
inferências; 
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iii) Clareza e fluência da expressão oral – refere-se à capacidade de formular e/ou prosseguir um discurso com ritmo 
adequado, sem demasiadas hesitações, pausas ou reformulações que dificultem a compreensão ao(s) interlocutor(es);  
iv) Correção e adequação discursiva – refere-se à capacidade de usar correta e adequadamente as estruturas gramaticais, 
o vocabulário, a pronúncia e a entoação;  
v) Desenvolvimento, sem desvios, dos assuntos propostos – refere-se à capacidade de responder, sem desvios e de forma 
acertada, às diferentes questões colocadas, evidenciando o domínio dos diversos conteúdos programáticos e a 
capacidade de sua aplicação em novas situações. 
 
 
 

 5. MATERIAL 
 
O material será fornecido pelos professores. 
 

 6. DURAÇÃO DA PROVA 
 
A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos. 
 

 

 

Aprovada em Conselho Pedagógico do dia  __ / ___ / _______ 

 

O Diretor:  __________________________________________ 

 


