INFORMAÇÃO – PROVA EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA - ORAL

PORTUGUÊS
Prova 91 / 1.ª Fase e 2.ª Fase

2022
Tipo de Prova: Oral

Duração: 15 minutos

3.º Ciclo do Ensino Básico (Currículo regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho)

Introdução
O presente documento visa divulgar as características da componente oral da prova de
equivalência à frequência do 3.º ciclo da disciplina de Português, a realizar em 2022.
As informações sobre a prova apresentadas neste documento não dispensam a consulta da
legislação referida e das Aprendizagens Essenciais da disciplina.
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos a cada uma das
componentes da prova:
 Objeto de avaliação
 Caracterização da prova
 Critérios de avaliação
 Material
 Duração

Objeto de avaliação
A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais de Português do Ensino Básico e
permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada,
incidindo sobre quatro domínios de referência:
Leitura,
Educação Literária,
Gramática,
Oralidade
Caracterização da prova
Os itens têm como suporte textos orais, escritos (textos literários e não literários) e/ou visuais.
A prova avalia o desempenho do examinando em atividades de interação e produção orais,
que se desenvolvem em quatro momentos, recorrendo-se a um guião que os examinadores
devem seguir.
A prova oral é constituída por quatro fases ou momentos que se interligam :
• Na 1ª fase avalia-se a leitura expressiva de um texto;
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• Na 2ª fase avalia-se a aprendizagem no domínio da Educação Literária;
• Na 3ª fase avalia-se a aprendizagem no domínio da Gramática;
• Na 4ª fase avalia-se a capacidade do aluno dar uma opinião fundamentada sobre
determinado tema / conteúdo e produzir textos orais corretos, usando vocabulário e estruturas
gramaticais diversificadas e recorrendo a mecanismos de coesão e de coerência discursiva.
As respostas podem implicar a mobilização de conhecimentos sobre as obras e os textos
obrigatoriamente estudados no 9.º ano de escolaridade.
Critérios de avaliação
A prova é cotada para 100 pontos, distribuídos da seguinte forma:
1ª Fase: Leitura - 10 pontos
2ª Fase: Educação Literária - 40 pontos
3ª Fase: Gramática - 20 pontos
4ª Fase: Oralidade - 30 pontos

São considerados os critérios seguintes para a classificação do desempenho do aluno:
- Ler com fluência e expressividade;
- Identificar e caracterizar elementos textuais solicitados;
- Expressar-se com correção e coerência, de acordo com as finalidades e situações de
comunicação;
- Emitir opiniões / juízos valorativos;
- Utilizar um discurso correto e fluente;
- Selecionar vocabulário variado e adequado;
- Conhecer estruturas do funcionamento da língua portuguesa.
A classificação final do aluno resulta da soma das pontuações obtidas em cada um dos
domínios.
Material
O aluno dever-se-á fazer acompanhar do manual de Português de 9º ano.

Duração
A prova tem a duração de 15 minutos.
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