INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho

Prova Oral - Português
Prova 91 | 2021

9ºAno - 3º Ciclo do Ensino Básico
Introdução
O presente documento divulga informação relativa à prova oral do 3º ciclo de ensino básico da disciplina
de Português, a realizar em 2021, nomeadamente:


Objeto de avaliação;



Caracterização da prova;



Critérios gerais de classificação;



Critérios de desvalorização;



Material;



Duração.

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos, para que fiquem devidamente informados sobre
a prova que irão realizar.
Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado dos
itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão balizados pelas
Aprendizagens Essenciais, em adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito.

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens
Essenciais de Português, permitindo avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de
duração limitada, incidindo sobre os domínios da Leitura (20 pontos), da Educação Literária (30 pontos),
da Expressão Oral (25 pontos) e da Gramática (25 pontos).
Relativamente ao domínio da Educação Literária, a prova pode incluir textos que constam da «Lista de
obras e textos para Educação Literária» (Aprendizagens Essenciais de Português) ou outros textos
representativos da literatura portuguesa e da literatura estrangeira.

Caracterização da prova
A prova é cotada para 100 pontos.
A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1.
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Quadro 1 — Valorização dos domínios
Grupos

Domínios

Cotação (em pontos)

I

Leitura
 Ler um texto em voz alta com fluência, ritmo, correção
e expressividade.

20 pontos

Educação Literária

II

III

IV

 Compreender o sentido global do texto (narrativo,
dramático ou poético);
 Explicar o sentido global do texto;
 Processar a informação veiculada pelo texto, em
função de um determinado objetivo;
 Realizar deduções e inferências;
 Formular juízos de valor fundamentados.
Expressão Oral
 Exprimir-se oralmente sobre um tema apresentado.
Gramática
 Conhecer de forma sistematizada a estrutura e o uso do
português padrão.
Total

30 pontos

25 pontos

25 pontos
100 pontos

Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios
específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.

Critérios de desvalorização
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a resposta seja
classificada com zero pontos.

Material
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.

Duração
A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos.

Aprovado em reunião de Conselho Pedagógico de ___/___/_____
Publicado em ___/___/_____
O Diretor
___________________________________
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