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Introdução  

 

Com esta informação pretende-se dar a conhecer, aos diversos intervenientes no processo de 

exames, as aprendizagens e as competências que serão objeto de avaliação na prova oral. 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa e as Aprendizagens Essenciais  de Português do 

Ensino Básico, permitindo avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita 

de duração limitada, para os domínios da Leitura e Escrita, da Educação Literária e da 

Gramática. 

Caracterização da prova oral 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da 

disciplina. 

Inclui um texto para leitura expressiva que servirá de suporte ao questionamento.  

A valorização relativa aos domínios apresenta-se de acordo com os objetivos das questões e 

critérios específicos da tipologia e do número de itens de classificação estipulados para a 

prova. 

A especificação circunstanciada dos domínios de referência, objetivos, critérios de 

classificação e cotação encontram-se explanados no quadro seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_________________________________________________________________________________ 
Prova de equivalência à frequência – 1º ciclo – 4.º ano 

 

Quadro 1 – Valorização dos domínios 

Domínios de referência/objetivos Domínios Cotação 
(em pontos) 

Leitura  

Ler em voz alta palavras e textos 

Lê um texto com articulação e entoação corretas e 

com uma velocidade de leitura de no mínimo 125 

palavras por minuto. 

15 

Oralidade  

Escutar para aprender a construir 

conhecimento. 

Produzir discursos com diferentes 

finalidades, tendo em conta a situação  

Participar em atividades de expressão 

oral orientada, respeitando regras e 

papéis específicos. 

Distingue informação essencial de acessória. 15 

Identifica informação implícita. 20 

Debate ideias 15 

Resume ideias 15 

Gramática  

Reconhece classes de palavras 
Integra palavras nas classes a que pertence 20 

100 

 

Critérios de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta é expressa por um número inteiro.  

Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos considerados 

corretos ou se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a identificação objetiva dos 

elementos solicitados, é atribuída a classificação de zero pontos.  

As respostas que se afastem integralmente dos aspetos de conteúdo são classificadas com 

zero pontos. 

 

Material 

Para a prova oral o aluno pode levar uma caneta ou esferográfica para, em presença dos 

examinadores, anotar, se assim o entender, alguns tópicos/elementos. A folha de rascunho é 

cedida pelo estabelecimento de ensino. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 15 minutos.  

 

 

 

Aprovada em reunião de Conselho Pedagógico de 5 de maio de 2021 

 

 


