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Agrupamento de Escolas  

Padre João Coelho Cabanita 

 
 
Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência 

do 3.º Ciclo da disciplina de Português Língua Não Materna (PLNM) - Prova Oral, a realizar 

em 2020, nomeadamente: 
 

• Objeto de avaliação 

• Características e estrutura 

• Critérios gerais de classificação 

• Material autorizado 

• Duração 

 
Realizam a prova alunos autopropostos referidos no Capítulo I (Disposições gerais) no 

artigo 5.º, ponto 2, alíneas a), b) e c) do Despacho normativo n.º 3-A/2020, de 5 de março.  

 

1. Objeto de avaliação 
 

 A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Orientações 

Programáticas de Português Língua Não Materna – PLNM e Aprendizagens Essenciais – 

Ensino Básico I Português Língua Não Materna – PLNM) e as orientações presentes no 

Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR).Permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada. Na prova são 

objeto de avaliação os domínios da Leitura e das Competências Comunicativas em Língua do 

respetivo nível de proficiência Linguística. 

 

2. Características e estrutura 
  

A prova é constituída por três momentos.  

A prova é cotada para 100 pontos.  

A distribuição da cotação pelos momentos apresenta-se no Quadro 1. 
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Quadro 1 — Distribuição da cotação 

Momentos Domínios Cotação (em pontos) 

1.º Competências Comunicativas 

em Língua: interação 

25 

2.º Leitura 16 

3.º Competências Comunicativas 

em Língua: interação e 

produção oral 

59 

O 1.º Momento tem como suporte um conjunto de questões relacionadas com a 

identidade. 

O 2.º Momento tem como suporte um texto e um conjunto de questões relacionadas 

com a compreensão das ideias e opiniões contidas no texto. 

O 3.º Momento tem como suporte um conjunto de imagens, para que uma delas seja 

relacionada com assuntos do quotidiano.  

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2. 
 

Quadro 2 — Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item 

(em pontos) 

 
- Participação numa atividade de conversa, 

respondendo a perguntas respondendo a 

perguntas relacionadas com a identidade. 

 
- Leitura de um texto adequado ao nível de 

proficiência. 

- Resposta a questões sobre o texto lido para 

demonstrar a compreensão das ideias e opiniões 

nele contidas. 

 

- Descrição de uma imagem à escolha, entre 

várias, relacionando-a com vivências do 

quotidiano. 

 

- Resposta a questões relacionadas com o 
conhecimento da gramática do português 
padrão. 
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3. Critérios gerais de classificação 
 

São considerados os seguintes parâmetros para a classificação do desempenho: correção, 

fluência, dicção, abordagem temática, conteúdo e coerência.  

A classificação final resulta da soma das pontuações obtidas em cada um dos parâmetros. 

    
4. Material autorizado 
 

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.  

Não é permitida a consulta de dicionário. 

 

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) 

 


