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INTRODUÇÃO
O presente documento visa divulgar informações relativa à prova oral de equivalência à
frequência do 1.º Ciclo da disciplina de Português, a realizar em 2021, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova oral
• Critérios de classificação
• Material necessário
• Duração da prova
Realizam a prova os alunos que se encontram nas condições previstas no Despacho Normativo
n.º 10-A/2021 de 22 de março.
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida
e do programa da disciplina.

Objeto de avaliação
A prova oral permite avaliar parte dos conhecimentos e das competências enunciados no
Programa do 1º Ciclo do Ensino Básico. Esta prova permite avaliar as Aprendizagens Essenciais e
os conteúdos enquadrados no programa da disciplina.
Assim, é objeto de avaliação a competência comunicativa nos domínios da Comunicação
Oral e da Gramática.

Caracterização da prova oral
A prova é organizada em dois momentos de atividades de interação oral e reflete uma visão
integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da área.
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Quadro 1 – Estrutura do instrumento de avaliação da Prova Oral

Momentos

2

Alunos

1

Júri

3 professores – um age como interlocutor e classificador, os outros
dois como classificadores apenas.

Duração

15 minutos
Atribuída de acordo com os níveis e respetivas pontuações
apresentadas em grelha para o efeito. O professor que age como
interlocutor faz uma apreciação holística da prestação do aluno no
final da sua prova; os professores classificadores fazem uma
avaliação analítica.

Classificação

Domínios/ áreas
experiência

de

Comunicação Oral: interação comunicativa e capacidade de emitir
opiniões; Gramática.

De interação professor interlocutor – aluno.
Tipo de atividades

De produção individual do aluno.

Quadro 2 – Valorização dos domínios e conteúdos da prova
Objeto da avaliação
Conteúdos
Texto Narrativo
1º Momento

Organização da frase oral
Enriquecimento do léxico
Processos fonéticos
Modos de representação do
discurso.

Domínios

Cotação
(em
pontos)

Compreensão do oral:
- compreensão das questões
colocadas;
- produção de mensagem oral
adequada, inteligível e coerente,
respeitando as estruturas funcionais
de Português.

50

Expressão oral:
Texto Narrativo
2º Momento

Organização da frase oral
Enriquecimento do léxico

- produção de um texto oral, de forma
organizada e fluente, partindo de um
tema dado, motivado por imagem(ns)
sugestiva(s);
50

Processos fonéticos
Modos de representação do
discurso.

- adequação do discurso à finalidade e
à situação de comunicação.
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Critérios de classificação
Quadro 3 – Critérios de classificação, valorização dos mesmos e descritores de
desempenho da prova oral
Critérios Específicos
Descritores

Categorias

Cotações

Pertinência
da
Informação

25%

Âmbito

20%

Evidencia domínio da estrutura de Português e exprime-se
com um leque de padrões frásicos elementares (Português
padrão).

Correção

25%

Usa com correção:
- um repertório lexical simples;
- estruturas gramaticais simples.

Compreende a questão e produz informação adequada.
Evidencia um conhecimento generalizado dos assuntos e
emite opiniões.

Liga frases simples com conetores elementares.

Coerência e
Interação

20%

Fluência

10%

Exprime-se de forma clara e articulada para ser entendido
(dicção, entoação e ritmo).

Material
Para a prova oral o aluno poderá levar uma caneta ou lápis e uma folha para, em
presença dos examinadores, anotar, se assim o entender, alguns elementos / tópicos.

Duração
A prova oral tem a duração de 15 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este
limite de tempo.
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