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3.º Ciclo do Ensino Básico
O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3.º ciclo do
Ensino Básico, da disciplina de Português, a realizar em 2022, nomeadamente:


Objeto de avaliação



Caracterização da prova



Material



Duração



Critérios gerais de classificação

Objeto de avaliação

A prova tem por referência o Programa de Português, atualmente em vigor, e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada, nos domínios da Leitura, Educação Literária, Gramática e Oralidade.

Caracterização e estrutura

A prova oral incidirá sobre diferentes tipos de texto e sobre o conhecimento sistematizado da estrutura e do
uso do português padrão.

A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por quatro grupos.
I – No Grupo I avalia-se a competência linguística no domínio da Leitura Expressiva. (20 pontos)
II – No Grupo II avaliam-se competências linguísticas nos domínios da Leitura e Educação Literária.
(30 pontos)
IIII– No Grupo III avaliam-se competências linguísticas no domínio da Gramática. (20 pontos)
IV – No Grupo IV avaliam-se competências linguísticas no domínio da Oralidade. (30 pontos)
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A estrutura da prova sintetiza-se no seguinte quadro.

Valorização dos domínios e conteúdos na prova
Domínios

Conteúdos

Cotação
(pontos)

Voz / Dicção
LEITURA EXPRESSIVA

Pausas /Ritmo / Entoação

20

• Leitura clara, fluente e expressiva de textos / excertos.
• Texto narrativo
LEITURA E EDUCAÇÃO LITERÁRIA

- tema

• Identificação da intenção comunicativa do interlocutor.

- significado

• Perceção dos conteúdos temáticos abordados.

- contexto

• Apreensão dos significados do texto.

- usos figurativos

• Interpretação da informação veiculada pelo texto, em função de

- intencionalidade

30

determinado objetivo.
• Classes de palavras
GRAMÁTICA

• Sintaxe da frase

• Domínio da norma linguística do português europeu.

• Relações lexicais

• Identificação dos elementos básicos da língua nos planos: morfo-

• Formação de palavras

20

lógico, sintático e lexical.
• Adequação linguística
ORALIDADE

• Estrutura frásica

• Utilização do registo de língua adequado.

• Coesão discursiva

• Conhecimento sistematizado da estrutura e do uso do português

• Argumentação

30

padrão.
• Formulação de juízos de valor fundamentados.
• Expressão autónoma de pontos de vista.
• Desenvolvimento de argumentação com relevância.
TOTAL

100

Material
O material (texto impresso) a utilizar será devidamente facultado ao aluno.

Duração
A prova tem a duração de 15 minutos.
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Critérios gerais de classificação
Os enunciados produzidos devem evidenciar:
* domínio dos mecanismos de leitura;
* compreensão dos enunciados;
* capacidade de emitir opiniões críticas;
* clareza, síntese e coerência das respostas;
* repertório vocabular adequado;
* uso correto de estruturas morfossintáticas e semânticas.

Constituem fatores de desvalorização:
A nível discursivo:
* falta de clareza e/ou rigor na estrutura/linguagem da resposta;
* a não justificação de questões quando solicitada;
* a utilização de vocabulário inadequado ao assunto e/ou à situação;
* o vazio de conteúdo das respostas e/ou o afastamento do tema;
* a falta de sequência no discurso e/ou repetições inúteis.
A nível formal:
* Construções que revelem o desconhecimento do código oral, nomeadamente no que respeita aos
conhecimentos programáticos de morfologia e de sintaxe.
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