AGRUPAMENTO DE ESCOLAS POETA
ANTÓNIO ALEIXO

INFORMAÇÃO DE PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA – Ano 2016/2017
Despacho normativo nº1-A/2017 de 10 de fevereiro
1ª e 2.ª Fases

9º Ano de Escolaridade

(Código 93) Disciplina: Português Língua Não Materna (A2)

Modalidade: Oral
2 páginas

Duração: 15 minutos

1. INTRODUÇÃO
O presente documento visa divulgar as características da Prova Oral do 3º ciclo do ensino
básico da disciplina de Português Língua Não Materna (código 93), a realizar em 2017 pelos alunos
de nível de proficiência linguística A2 (nível de iniciação).
2. Objeto de Avaliação
A prova de exame tem por referência os descritores do nível de proficiência linguística
definido como A2 no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – Aprendizagem,
Ensino, Avaliação (QECR).
Esta prova permite avaliar competências enquadradas nos domínios estabelecidos no QECR.
As competências enunciadas foram selecionadas por serem passíveis de avaliação oral de
duração limitada.
Nesta Prova Final Oral, são objeto de avaliação competências dos domínios da leitura e
competências comunicativas em língua.
Domínios:
Leitura / Compreensão Escrita
Leitura Orientada
 Texto narrativo e / ou texto informativo;
 Ler, em voz alta e com correção, um texto sobre assuntos do quotidiano;
 Detetar a informação veiculada pelos textos.
Compreensão Oral


Interpretar discursos orais adequados ao nível linguístico do aluno e à sua faixa etária.

Expressão oral





Produzir um discurso oral sobre assuntos do quotidiano;
Justificar uma opinião, escolha ou atitude;
Descrever imagens ou relatar experiências;
Referir assuntos de interesse pessoal.
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Gramática


Identificação de conteúdos / estruturas fundamentais da língua portuguesa.

Conteúdos:






Frase simples / complexa (orações coordenadas);
Classes de palavras;
Tipos e formas de frase;
Funções sintáticas;
Flexão verbal.

3. Características e estrutura da Prova / Tipo de Itens
1º momento
2º momento

Leitura de um texto sobre um assunto do quotidiano
Questionário orientado:
compreensão/ interpretação do texto.
Questionário sobre conteúdos gramaticais.
Expressão da opinião a partir de um tema abordado no texto.

3º momento

4. Critérios de Avaliação:
1. Leitura do texto apresentado

Expressividade:
Entoação / Ritmo:
Dicção
Respeito pela pontuação

5 pts.
5 pts.
5 pts.
5 pts.

45 pontos
Compreensão Escrita

Compreensão dos sentidos do texto
5 x 5 pts

2. Compreensão oral

Descodificação das instruções formuladas
5 x 3 pts.

Expressão Oral

Clareza e fluência da expressão oral
Correção e adequação discursiva
Vocabulário
Coesão e coerência discursiva
Capacidade de emitir uma opinião
5x5 pts.
Domínio dos conteúdos gramaticais
3 x 5 pts.

3

4. Gramática
TOTAL

15 pontos

25 pontos

15 pontos

100 pontos

5. Material a utilizar: O enunciado da prova oral é fornecido pelos professores, aquando da sua
realização.
6. Duração da prova: A prova tem a duração de 15 minutos.
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