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                                  Agrupamento de Escolas Dr. Vieira de Carvalho 

 

INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA                                     2022 

 

Prova de Português - Código 41 - Tipo de Prova: Oral 

 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 1.º ciclo do ensino 

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

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Material 

• Duração  

• Critérios gerais de classificação 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais e 

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

Caracterização da prova 

A prova é organizada em atividades de interação oral e reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes 

conteúdos programáticos da área disciplinar.  

A prova é cotada para 100 pontos. 

A valorização relativa dos domínios apresenta-se no Quadro 1 

Quadro 1 – Valorização relativa dos domínios da prova 
Domínios 

 

Grupos 

 

Cotação 

(em pontos) 
Compreensão do Oral 

- Audição de um pequeno texto; 

- Compreensão do texto ouvido; 

- Formulação de respostas sobre o texto ouvido. 

Grupo I 30 

Leitura e Compreensão/Expressão Oral 

- Leitura de um texto. 

- Reconto do texto identificando as ideias 

principais. 

 

Grupo II 

 

 

70 

 
No Grupo I, avalia-se a aprendizagem no domínio da Compreensão do Oral. 

No Grupo II são avaliados conhecimentos no domínio da Leitura e da Compreensão/ Expressão Oral. Inclui um 

texto para leitura expressiva que servirá de suporte para a compreensão.  
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Material  

Para a prova oral o aluno poderá levar uma caneta ou esferográfica de tinta indelével preta, para, em presença dos 

examinadores, anotar, se assim o entender, alguns elementos/tópicos, numa folha de rascunho cedida pelo 

estabelecimento de ensino; lápis de carvão; borracha. 

Duração 

A prova tem a duração máxima de 15 minutos e realizar-se-á 30 minutos após a prova escrita. 

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, previsto na grelha de classificação.  

 

 

 

 

 

 

 


