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Agrupamento de Escolas  

Padre João Coelho Cabanita 

 

INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Português – Prova Oral 2020 

Prova 91 

3.º Ciclo do Ensino Básico    Ao abrigo do Despacho normativo n.º 3-A/2020, de 5 de março 

 
Introdução 
 
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3º 
Ciclo da disciplina de Português, a realizar em 2020, nomeadamente: 
 

• Objeto de avaliação 
• Caracterização da prova 
• Critérios gerais de classificação 
• Material 
• Duração 
 

 Realizam a prova os alunos internos referidos no Capítulo I (Disposições gerais) no artigo 4º, 
ponto 1, alíneas a) e b) e alunos autopropostos referidos no artigo 5º, ponto 1 e 2, alíneas a) 
e c) do Despacho normativo nº3-A/2020, de 5 de março. 

 
 

 
1. Objeto de avaliação 

 
A prova tem por referência os documentos curriculares e as aprendizagens essenciais de 
Português do Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova 
oral de duração limitada, incidindo sobre os domínios da Oralidade, da Leitura, da Educação 
Literária e da Gramática. 
 

 

2. Caracterização da prova 
 

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

Quadro 1 — Valorização dos domínios 

Domínios Cotação  

(em pontos) 

Grupo I - Oralidade  

75 Grupo II - Leitura 

Grupo III - Educação Literária 
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Grupo IV - Gramática 25 

Em cada grupo, além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de outros 
domínios. 
O Grupo I, o Grupo II e o Grupo III têm como suporte textos literários.   
No Grupo III, além da interpretação de textos/excertos em presença, a resposta aos itens pode 
implicar a mobilização de conhecimentos sobre as obras e os textos obrigatoriamente 
estudados no 9º ano de escolaridade. 
 
A tipologia de itens, os conteúdos, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no 
Quadro 2. 

Quadro 2 — Tipologia, conteúdos, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Conteúdos Número 
de itens 

Cotação 
(em 

pontos) 

- Leitura de um texto adequado a este nível de 
ensino. 

- Participação numa atividade de conversa, 
respondendo a perguntas direcionadas para o 
tema do texto a ser trabalhado. 

- Resposta a questões sobre o texto lido para 
demonstrar não só a compreensão dos 
acontecimentos relatados, mas também 
sentimentos, desejos e opiniões que nele possam 
estar expressos. 

- Observação e descrição de uma imagem e 
relacioná-la com o conteúdo do texto. 

 

 

• Texto narrativo 

• Texto poético 

• Texto dramático 

• Texto épico 

• Outros textos 

1 

 

2 

 

5 

 

 

 

1 

75 

- Resposta a questões relacionadas com o 
conhecimento da gramática do português padrão. 

• Classes de palavras 

• Estrutura da frase 

 

4 

 

25 

   100  

 

3. Critérios gerais de classificação 

São consideradas as seguintes categorias para a classificação do desempenho: Correção, 
Fluência, Desenvolvimento Temático, Conteúdo e Coerência.  

A classificação final resulta da soma das pontuações obtidas em cada uma das categorias.  

 

4. Material 
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Para a Prova Oral, todo o material de suporte necessário à sua realização será fornecido 
pelo professor interlocutor. Após conclusão da prova o examinado devolve todo o material 
utilizado.  

 
5. Duração 

 
A prova tem a duração máxima de 15 minutos. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Aprovada em Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas 
Padre João Coelho Cabanita, em 29 / 05 / 2020. 

O Diretor 
_________________ 

(Jacinto Colaço) 

 


