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Disciplina: Português 2021 

 Código da Prova: 61                                 Tipo de Prova: oral  

6º Ano de Escolaridade (Despacho Normativo n.º 10-A/2021)

 

INTRODUÇÃO 

O presente documento visa divulgar as caraterísticas da prova de Equivalência à Frequência do 2º 

ciclo do ensino básico da disciplina de Português, elaborada a nível de escola, a realizar em 2021, 

pelos alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Despacho 

Normativo nº 10-A/2021, de 22 de março. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Material; 

 Duração. 

 

Os critérios gerais de classificação serão publicados antes da realização da prova, em simultâneo 

com as instruções de realização. 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova final de Equivalência à Frequência da disciplina de Português tem por referência os 

documentos curriculares em vigor e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação em 

prova oral de duração limitada. A prova avalia a aprendizagem nos domínios da Oralidade 

(compreensão/expressão), da Leitura, da Educação Literária e da Gramática, passíveis de 

avaliação numa prova oral de duração limitada. 

I. Leitura 

 É capaz de ler expressivamente/com fluência um texto, compreendê-lo e interpretá-lo. 

 É capaz de compreender textos orais. 

 É capaz de captar as ideias essenciais e intenções comunicativas. 

 É capaz de identificar aspetos fundamentais da estrutura da língua. 
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II. Oralidade 

 É capaz de interagir, expressando-se com coerência, de acordo com finalidades e 

situações de comunicação. 

 É capaz de manifestar opiniões e formular juízos de valor fundamentados. 

 É capaz de adequar o discurso ao objetivo comunicativo, ao assunto e ao interlocutor. 

 

III. Gramática 

 É capaz de exprimir-se com correção lexical e controlo gramatical, não cometendo 

erros que possam causar incompreensões. 

 Conhecer classes de palavras. 

 Explicitar aspetos fundamentais da morfologia. 

 

IV. Educação Literária 

 Ler e interpretar textos literários. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

 Intervêm na realização da prova oral três professores (interlocutores e 

classificadores). A prova consistirá numa interação aluno-professor interlocutor/ 

professor interlocutor - aluno. 

 

 A prova oral desenvolve-se em quatro momentos, que correspondem à realização de 

quatro atividades de interação oral, cujos temas se inserem nos conteúdos enunciados 

no programa da disciplina.  

1. Dialogar de forma direta a partir da leitura/audição de um texto; 

2. Analisar o texto, reconhecer as ideias expressas, estabelecer relações lógicas; 

3. Identificar aspetos morfológicos, sintáticos e lexicais da língua; 

4. Exprimir opiniões pessoais a partir do texto. 

 A prova poderá ter um tema unificador ou percorrer vários temas. 

 

 A prova é cotada para 100 pontos. 

 A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1. 
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 Domínios 

Cotação 
(em pontos) 

I 

 

Leitura  

 

 

30 

 

 

 

 

50 

II Oralidade 40 

III 

 

Gramática 15 

30 

 

 

 

 

 

 

20 

IV Educação Literária 

 

15 

 

 

30 

Quadro 1 - Valorização dos domínios/conteúdos na prova 

 

MATERIAL 

O material necessário será fornecido pelos professores avaliadores. 

 

DURAÇÃO DA PROVA 

A prova tem a duração máxima de 15 minutos. 

 

 

 

 

 


