
 

 

 
 

 

 

 

INFORMAÇÃO DA PROVA DE  

EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
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ANO 
LETIVO 2020/2021 

TIPO DE 
PROVA: Oral CÓDIGO DA PROVA: 61 ANO:  6º 

 

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto e Despacho Normativo n.º 10-A/2021, de 22 de março 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e do Programa da disciplina. 
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 
• 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. 
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 pelo Programa, em adequação ao nível de ensino a que a 
prova diz respeito. 

 

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO 
 
A prova tem por referência o Programa e as Metas Curriculares de Português do Ensino Básico, e permite avaliar a aprendizagem 
passível de avaliação numa prova oral de duração limitada, incidindo sobre as aprendizagens nos domínios da Leitura, da Educação 
Literária, da Expressão Oral e da Gramática. 

Domínios: 
 
LEITURA 
 

 Ler em voz alta.  
1. Ler expressivamente um texto com articulação e entoação corretas e uma velocidade de leitura de, no mínimo, 150 

palavras por minuto.  
 
 ORALIDADE 

 
 Produzir textos orais de diferentes  finalidades e com coerência. 

1. Fazer a apresentação oral de um tema, justificando pontos de vista.  
2. Argumentar, no sentido de persuadir os interlocutores.  
3. Fazer apreciações críticas. 

 
GRAMÁTICA  
 

 Explicitar aspetos fundamentais da morfologia e da lexicologia.  
1. Distinguir regras de formação de palavras: derivação e composição.  

 
 Conhecer classes de palavras.  

1. Integrar as palavras nas classes a que pertencem.  
 

 Analisar e estruturar unidades sintáticas.  
1. Identificar funções sintáticas. 
2. Transformar discurso direto em discurso indireto e vice-versa.  

 
 



 

 

 
 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
 

 Ler e interpretar textos literários.  
1. Relacionar partes do texto com a sua estrutura global.  
2. Analisar o ponto de vista das diferentes personagens.  
3. Identificar e reconhecer o valor dos recursos expressivos. 
4. Fazer inferências. 
5. Reconhecer e caracterizar textos de diferentes géneros (lenda, conto, poema, texto dramático).  
 

 

 3. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

 
A prova é cotada para 100 pontos. A valorização dos domínios da prova apresenta-se no Quadro 1 

 

QUADRO 1 – VALORIZAÇÃO RELATIVA DOS DOMÍNIOS E DOS CONTEÚDOS 

 

Grupo Competência Cotação 

I Leitura 20 

II Compreensão (interpretação/educação literária) 30 

III Gramática 20 

IV Expressão oral* 30 

 Total: 100 

*A expressão oral é observada durante toda a prova. 
 
 

 4. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
 
A prova compreende quatro partes, cujos critérios de classificação se discriminam:  
No grupo I, avalia-se a leitura em voz alta de um texto, com fluência, correção e expressividade.  
No grupo II, avalia-se a compreensão da questão e a adequação da resposta.  
No grupo III, avalia-se o conhecimento sistematizado da estrutura e do uso do português padrão. 
No grupo IV, avalia-se a expressão de forma clara e articulada.  
 
 
 

 5. MATERIAL 
Os documentos escritos relacionados com o Programa e as Metas Curriculares de Português do Ensino Básico, serão fornecidos pelo 
júri no momento da prova oral. Não é permitida a consulta de dicionário e/ou prontuário. 

 
 
 

 6. DURAÇÃO DA PROVA 
 
A prova tem a duração de até 15 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de tempo. 

 

 

Aprovada em Conselho Pedagógico do dia  ___ / ___ / _______ 

O  Diretor  __________________________________________ 
 


