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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

PORTUGUÊS – ORAL                                                                                2022 

Prova 41  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1º Ciclo do Ensino Básico 
____________________________________________________________________________________________________________ 

              
O presente documento divulga informação relativa à prova de Equivalência à Frequência do 1º 

Ciclo do Ensino Básico da disciplina de Português - Oral, a realizar em 2022, nomeadamente: 

 

  Objeto de avaliação 

  Caracterização da prova 

  Critérios gerais de classificação 

  Material 

  Duração 

 

 

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 seguintes:  

 

• Oralidade (Expressão) 

• Leitura   

No domínio da Leitura, a prova integrará a leitura oral de um texto literário, poderão ser usados 

textos da “Lista de obras e textos para Educação Literária” ou de outras obras literárias do Plano 

Nacional de Leitura.  

 

Caracterização da prova  

 

A prova é constituída por dois momentos:  

 

No 1º momento, avalia-se o desempenho do aluno no domínio da Leitura através da leitura do 

texto em voz alta.  

 

No 2º momento, avalia-se a Oralidade através da apropriação da compreensão global do texto e 

das ideias-chave.  
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A prova pode mobilizar aprendizagens de anos de escolaridade anteriores. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Valorização dos domínios 

 
Valorização relativa dos 

domínios Momentos 
 

Domínios 
Cotação 

(em pontos) 

1º Momento Leitura 
 

50 
 

2º Momento 
 

Oralidade 

 
50 
 
 

       

 

Critérios gerais de classificação 

 

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

específicos apresentados para cada momento.  

 

As respostas que não possam ser claramente identificadas como corretas são classificadas com 

zero pontos.  

 

Os enunciados produzidos devem evidenciar: domínio dos mecanismos de leitura; compreensão 

dos enunciados; capacidade de emitir opiniões críticas; clareza, síntese e coerência das 

respostas; utilização de vocabulário adequado e uso correto da expressão oral em Português.  

 

 

Material 

Para a prova oral o aluno poderá levar uma caneta ou lápis e uma folha para, em presença dos 

examinadores, anotar, se assim o entender, alguns elementos / tópicos. 

 

Não é permitida a consulta de dicionário e/ou prontuário. 

 

 

Duração  

A prova tem a duração de 15 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de 

tempo. 

 

 


