INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
CICLO
DISCIPLINA
CÓDIGO
ANO DE ESCOLARIDADE
TIPO DE PROVA
DURAÇÃO DA PROVA
TOLERÂNCIA DA PROVA

1º CICLO

PORTUGUÊS
4º ANO
ORAL
15 MINUTOS
00 MINUTOS
´

1.

INTRODUÇÃO
O presente documento visa divulgar as características da prova final a nível de escola

para alunos do 1.º ciclo do ensino básico da disciplina de Português, a realizar em 2019 pelos
alunos que se encontram abrangidos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º
139/2012, de 5 de julho.
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da
legislação referida e do Programa da disciplina.
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:
 Objeto de avaliação;
 Características e estrutura;
 Critérios de classificação;
 Material;
 Duração.
Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente
do enunciado dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação
estão balizados pelo Programa, em adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito.
Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente
do enunciado dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação
estão balizados pelo Programa e as Metas Curriculares, em adequação ao nível de ensino a
que a prova diz respeito.

2.

OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova tem por referência o Programa e as Metas Curriculares de Português do Ensino

Básico o Programa Educativo do aluno e permite avaliar a competência comunicativa na
vertente da leitura, da compreensão do oral e expressão oral.
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3.

CARATERIZAÇÃO DA PROVA

A prova oral terá dois momentos, a saber:
1. Leitura silenciosa e em voz alta de um texto narrativo/excerto de uma obra do PNL;
2. Resposta a um questionário orientado, de modo a que o aluno…

4.



Explicite o sentido global do texto;



Explicite a intenção comunicativa do texto;



Identifique as ideias principais do texto e das relações entre as mesmas;



Identifique o sentido de palavras ou expressões;



Caracterize personagens;



Identifique aspetos formais do texto;

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
Cotação

Fluência da leitura,
expressividade e
dicção.
Apreensão do sentido e intencionalidade do texto
Estrutura e coesão
do discurso

Ler com expressividade e fluência, com dicção
clara e entoação correta.

Apreender bem o conteúdo do texto em análise;
emitir opiniões fundamentadas.

20

25

Produzir discurso coeso, coerente e bem
estruturado; dominar a construção frásica;

25

articular as ideias com pertinência.
Adequar o discurso à situação e intenção

Interação discursiva

comunicativa; entender bem o sentido das
questões colocadas; interagir de forma ajustada

15

ao contexto comunicativo.
Vocabulário

5.

Utilizar um vocabulário variado, apropriado à
situação de comunicação e ao conteúdo.

15

MATERIAL
Manual / Excerto de uma obra do PNL.
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6.

DURAÇÃO
A prova tem a duração máxima de 15 minutos.

Página 3 de 3

