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ENSINO BÁSICO 

PORTUGUÊS – 2.º CICLO 

ANO LETIVO 2020/ 2021 FASE 1ª e 2ª  

DURAÇÃO 15 Minutos 

CÓDIGO PROVA 61 

TIPO PROVA Oral 

 

INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

 

 
 

 
1. Introdução 

 
O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do 2.º ciclo do 
ensino básico da disciplina de Português, a realizar em 2021, de acordo com a legislação em vigor. 
 
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação vigente, do 
Programa da disciplina, das Metas Curriculares de Português, das Aprendizagens Essenciais e o Perfil do 
Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória. 
 
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova oral: 
 
• Objeto de avaliação; 
• Características e estrutura; 
• Critérios de classificação; 
• Material; 
• Duração. 
 
Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos e com eles deve ser analisado, para que fiquem 
devidamente informados sobre a prova que irão realizar. 
 
 
 
2. Objeto de avaliação 

 
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens 
Essenciais de Português e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de 
duração limitada, incidindo sobre os domínios da Leitura / da Compreensão Escrita, da Compreensão e 
Expressão Oral e da Gramática. 
 
 
3. Características e estrutura 

 
 Intervêm na realização da prova oral três professores que interagem com o examinando e lhe fornecem as 
instruções para a realização das atividades. 
 
 
 
A prova é cotada para 100 pontos e tem a seguinte estrutura: 
 
 



 

 

Informação-Prova  de Equivalência à Frequência de Português (oral) – 2º ciclo -Código 61                                                                             Página 2 de 2 
 

Grupo I 

 
 Leitura de um texto. 
 Questionário de pergunta/resposta. 
 Explicitação de expressões do texto. 
 Resolução de questões no âmbito da Gramática. 
 

 
 

70% 

Grupo II 
 

 Reconto oral do texto narrativo apresentado no Grupo I. 
 

30% 

 
No Grupo I verifica-se se o examinando:  
 

 lê corretamente o texto; 
 compreende o texto e as questões que lhe vão sendo propostas, interagindo com o examinador; 
 se expressa com clareza, ordem e precisão; 
 revela capacidade de expressar e justificar opiniões; 
 domina o léxico em contexto; 
 produz enunciados corretos sob o ponto de vista semântico e morfossintático; 
 aplica conhecimentos relativos à gramática. 
 

No Grupo II verifica-se se o examinando: 
 

 expõe as suas ideias de forma estruturada, clara e precisa;   
 verbaliza perceções, experiências, sentimentos e convicções;  
 produz enunciados corretos do ponto de vista semântico e morfossintático; 
 domina o léxico em contexto. 

 
 
4. Critérios gerais de classificação 

 
A classificação final da prova resulta da soma das pontuações atribuídas conforme os critérios que a seguir 
se discriminam: 
 
Leitura - 10% 

Compreensão Oral e Escrita  e Expressão oral – 45% 

Gramática – 15% 

Reconto – 30% 

 
 
5. Material 
 
O material a utilizar é cedido pelos examinadores. 
 
 
6. Duração 

 
A prova tem a duração máxima de 15 minutos. 
 
 
 


