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INTRODUÇÃO
O presente documento visa divulgar informação relativa à prova de equivalência
à frequência do 3.º Ciclo da disciplina de Português, a realizar em 2021, nomeadamente:


Objeto de avaliação



Caracterização da prova



Critérios gerais 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, das Aprendizagens Essenciais e do programa da disciplina.

OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova de equivalência à frequência de Português tem por referência as
Aprendizagens Essenciais e o Programa do 3º Ciclo do Ensino Básico definido para esta disciplina e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita e numa prova oral de duração limitada, incidindo
sobre cinco domínios de referência: Oralidade, Leitura, Educação Literária,
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Gramática e Escrita.

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA
A prova escrita é composta por quatro grupos e inclui itens de seleção
(por exemplo, escolha múltipla) e itens de construção (por exemplo, resposta
restrita e resposta extensa).
Os itens podem ter como suporte textos literários e textos não literários.
A prova reflete a complementaridade dos domínios de referência da
disciplina.
As respostas aos itens podem implicar a mobilização de conhecimentos sobre as obras e os textos obrigatoriamente estudados no 9.º ano de escolaridade (por exemplo, para escrever um pequeno comentário crítico ou
uma breve exposição, ou para estabelecer relações de intertextualidade).
Na classificação das respostas a alguns itens, além de aspetos de conteúdo, podem ser considerados aspetos de correção linguística.
A prova integra um item de resposta extensa (de 160 até um máximo
de 260 palavras) em que se avaliam os aspetos seguintes: extensão, género/formato textual, tema, pertinência da informação, vocabulário, organização textual, coesão textual, morfologia, sintaxe, pontuação, ortografia.


A distribuição por grupos, domínios e respetiva cotação encontram-se
no quadro seguinte:
Cotação

Domínio

(em pontos)

Grupo I

Leitura

20

Grupo II

Educação Literária

30

Grupo III

Gramática

20

Grupo IV

Escrita

30
Total

100

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA ESCRITA
As classificações a atribuir às respostas são expressas em números inteiros e
resultam da aplicação dos critérios gerais e específicos de classificação.
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Todas as respostas deverão ser perfeitamente legíveis e estar corretamente
identificadas. As respostas que se revelem ilegíveis são classificadas com zero pontos.
Quando se verificar um engano, este deve ser riscado e corrigido à frente.
Os termos científicos que contenham erros ortográficos deverão ser penalizados, não devendo o mesmo erro ser penalizado mais do que uma vez ao longo da
prova.
Nos itens de resposta curta em que seja solicitado um número definido de
elementos de resposta, apenas será atribuída cotação aos primeiros elementos, de
acordo com o número pedido. Caso o examinando apresente na sua resposta um
número de elementos superior ao solicitado, e os elementos excedentes sejam incorretos, a resposta será penalizada. A penalização a atribuir a cada elemento excedente incorreto terá valor igual à cotação atribuída a cada elemento de resposta
correto, não podendo a cotação final do item ser inferior a 0 (zero) pontos.
As respostas que contenham elementos que se contradigam serão penalizadas, sendo anuladas as cotações parciais dos elementos contraditórios.

MATERIAL DA PROVA ESCRITA
Apenas pode ser usado, como material de escrita, caneta ou esferográfica de
tinta indelével azul ou preta. Não é permitido o uso de corretor.
As respostas são escritas no enunciado da prova.

DURAÇÃO DA PROVA ESCRITA
90 minutos

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA ORAL
A prova oral tem a seguinte estrutura:
- Leitura;
- Interação aluno/examinador;
- Exposição oral tendo por base uma obra literária lida pelo aluno (PNL
ou «Lista de obras e textos para Educação Literária – 9º ano»).
Os critérios de avaliação, a cotação e a duração da prova oral, encontram-se
no quadro seguinte:
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Critérios de avaliação

Pontuação

Leitura correta e expressiva

10 Pontos

Adequação da linguagem à situação comunicativa

10 Pontos

Pertinência da informação

20 Pontos

Organização de ideias

20 Pontos

Capacidade de síntese

20 Pontos

Aplicação de conteúdos a nível da gramática

20 Pontos
Total

Tempo

15
minutos

100 Pontos
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