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Informação - Prova de Equivalência à Frequência      

 

 

1.ª/2.ª Fase 

Português  

PROVA ORAL 91/ 2022                                                       

3º Ciclo do Ensino Básico  

 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º ciclo do ensino 

básico da disciplina de Português, a realizar em 2022, nomeadamente: 

 

 Objeto de avaliação 

 Características e estrutura  

 Critérios gerais de classificação 

 Material autorizado 

 Duração 

 

 

 

A prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada, 

nos domínios da Leitura, da Educação Literária, da Gramática e da Oralidade. A prova inclui um excerto 

literário cujo vocabulário e estruturas gramaticais os alunos deverão, obrigatoriamente, dominar no final do 

3.º Ciclo. De igual modo, os itens relativos à Gramática e o tema apresentado para a elaboração de uma 

composição oral são de domínio obrigatório pelos alunos no final deste ciclo. 

  

 

 

A prova apresenta três momentos:   

 Num primeiro momento, avaliam-se competências linguísticas nos domínios da Leitura Expressiva e 

Educação Literária.    

 Num segundo momento, avaliam-se competências linguísticas no domínio da Gramática. 

 Num terceiro momento, avaliam-se competências linguísticas no domínio da Oralidade. 

 

 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

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

Quadro 1 — Valorização dos domínios 

Domínios Cotação 

(em pontos) 

 Leitura e Educação Literária 40 

Gramática 20 

Oralidade 40 

 

 

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

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

vocabular adequado e uso correto das estruturas morfossintáticas e semânticas.  

A classificação final da prova resulta da soma das pontuações atribuídas aos domínios que constam na 

grelha de caracterização da prova.  

A classificação final é expressa na escala percentual de 0 a 100. A sua ponderação é de 50%. 

 

Nota: A realização da prova oral é obrigatória. 

 

 

Dado tratar-se de uma prova oral, os alunos não poderão recorrer a nenhum tipo de material para além do 

fornecido pelo Júri da Prova.  

 

 

A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos. 

 

 

 

CRITÉRIOS  GERAIS  DE CLASSIFICAÇÃO 

MATERIAL AUTORIZADO 

DURAÇÃO 


