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Informação – Prova de equivalência à frequência 

                       2021/2022 

Básico-1.º Ciclo 
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 2022, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Características e estrutura 

 Critérios gerais de classificação 

 Material 

 Duração 

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

Aprendizagens Essenciais de Português do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

   

2. Objeto de avaliação           

A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais de Português do 1.º Ciclo do Ensino Básico e o 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 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. 

   

 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. 
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A prova oral reflete uma visão integradora e articulada das diferentes Aprendizagens Essenciais da 

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

dos domínios das Aprendizagens Essenciais. 

Os itens podem ter como suporte textos e gravuras. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A valorização dos domínios apresenta-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Valorização relativa aos domínios 

   

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. 

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.  

  

 

 

Domínios Cotação (em pontos) 

Leitura 30 

Compreensão do oral 35 

Expressão oral 35 


