AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
POETA ANTÓNIO ALEIXO

INFORMAÇÃO PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA – Ano 2016/2017
AO ABRIGO DO DISPOSTO NO DESPACHO NORMATIVO N.º1-A/2017 DE 10 DE FEVEREIRO
1.ª e 2.ª Fases
Disciplina: PORTUGUÊS- Código: 61

6.º Ano de Escolaridade
Modalidade: Oral

Duração: 15 minutos
(3 Páginas)

O presente documento visa divulgar junto dos alunos candidatos à realização da prova de equivalência à
frequência da disciplina de Português (Prova Oral), em 2017, as aprendizagens que serão objeto de
avaliação, assim como a caracterização da prova, os critérios gerais de classificação, o material a utilizar e
a duração da prova.
OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova tem por referência o Programa de Português em vigor e as Metas Curriculares de Português do
Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração
limitada.
Nesta prova, são objeto de avaliação competências nos domínios da Leitura, da Compreensão do Oral e
da Expressão Oral.
Os alunos devem ser capazes de:
 Ler o texto com fluência;
 Compreender a informação lida;
 Compreender enunciados orais;
 Produzir discursos orais em português padrão.
Especificamente, para cada domínio, a prova requer a mobilização de capacidades implicadas nas
competências linguística, pragmática e sociolinguística, nomeadamente as que a seguir se discriminam.
 LEITURA
 Ler fluentemente textos com clareza, ritmo e expressividade;
 Compreender e interpretar textos em que predomine uma linguagem corrente ou com algum
grau de formalidade em português padrão;
 Posicionar‐se quanto à pertinência e validade da informação lida.
 COMPREENSÃO DO ORAL
 Compreender e interpretar enunciados orais em que predomine uma linguagem corrente ou com
algum grau de formalidade em português padrão.
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 EXPRESSÃO ORAL
 Produzir discursos orais em português padrão, recorrendo a vocabulário adequado, a estruturas
gramaticais com alguma complexidade, e dando coesão discursiva à sequência de enunciados
produzida;
 Responder com clareza e coerência, em português padrão, a questionários orais;
 Produzir discursos orais, com algum grau de complexidade, em português padrão, para fazer
relatos, descrições e exposições sobre assuntos que lhe são familiares ou de interesse pessoal,
social ou escolar e sobre experiências e vivências pessoais;
 Apresentar opiniões, justificando‐as de forma clara e coerente, em português padrão.
CARACTERIZAÇÃO DA PROVA
A prova é cotada para 100 pontos.
A valorização dos domínios apresenta‐se no Quadro 1.
Quadro 1‐ Valorização
Grupos

Domínios

Cotação (em pontos)

I

Leitura

40 pontos

II

Compreensão do Oral/Expressão Oral

60 pontos

A estrutura da prova sintetiza‐se no Quadro 2
Quadro 2

Cotação
Domínios

Conteúdos



LEITURA




COMPREENSÃO
DO ORAL/
EXPRESSÃO
ORAL
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Ler textos fluentemente, com clareza, ritmo e expressividade;
Compreender e interpretar textos pouco extensos em que
predomine uma linguagem corrente ou com algum grau de
formalidade em português padrão;
Posicionar‐se quanto à pertinência e validade da informação lida;
Fazer apreciação de textos, relacionando forma e conteúdo.
Compreender e interpretar enunciados orais em que predomine
uma linguagem corrente ou com algum grau de formalidade em
português padrão;
Produzir discursos orais em português padrão, recorrendo a
vocabulário adequado, a estruturas gramaticais com alguma
complexidade, e dando coesão discursiva à sequência de
enunciados produzida;
Responder com clareza e coerência, em português padrão, a
questionários orais;
Produzir discursos orais, com algum grau de complexidade, em
português padrão, para fazer relatos, descrições e exposições
sobre assuntos que lhe são familiares ou de interesse pessoal,
social ou escolar, e sobre experiências e vivências pessoais;
Apresentar opiniões, justificando‐as de forma clara e coerente
em português padrão.

(em
pontos)

40

60
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A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 3.
Quadro 3 – Tipologia, número de itens e cotação
Tipologia de itens
ITENS DE CONSTRUÇÃO
 Resposta curta
 Resposta restrita

Número de itens

Cotação por item (em
pontos)

6a8
6 a 10

3a5
5 a 15

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.
Esta prova será classificada numa escala de 0 a 100 pontos.
Itens de construção:
Resposta Curta
A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados.
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta curta podem apresentar‐se organizados
por níveis de desempenho.
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos.
Resposta Restrita
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam‐se organizados pelos
seguintes parâmetros:
a) estruturação temática;
b) estratégias discursivas e linguísticas ( adequação discursiva e correção linguística).
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo, relativos a cada um dos itens, implica que a resposta
seja classificada com zero pontos.
MATERIAL
A prova é realizada com base no material fornecido pelos professores aplicadores.
Não é permitida a consulta de dicionário.
DURAÇÃO
A prova tem a duração de 15 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de tempo.
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