INFORMAÇÃO – PROVA FINAL DE CICLO DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
PORTUGUÊS – PROVA ORAL - 2017
1.º Ciclo do Ensino Básico

1. Introdução
O presente documento divulga as características da prova final de equivalência à frequência do
1.º ciclo do ensino básico, da disciplina de Português – Prova Oral, a realizar em 2017 pelos
candidatos autopropostos.

2. Objeto de avaliação
A prova oral de Português incide sobre as aprendizagens e conteúdos do 1.º Ciclo do Ensino
Básico e tem como referencial o currículo nacional.

3. Modalidade
A realização da Prova Oral é aberta à assistência ao público e é feita na presença de três
professores.

4. Estrutura
A prova é constituída por perguntas elaboradas a partir de conteúdos programáticos do 1.º Ciclo
do Ensino Básico, com especial incidência sobre os conteúdos do 4.º ano e, em todas as
respostas, é avaliado o conhecimento e o domínio da expressão oral.
O domínio de referência da prova oral será:
• Temas relacionados com o/os textos apresentados na prova escrita;
• Imagem/notícia relacionada com assuntos abordados na prova escrita.
Neste grupo, os itens visam avaliar a capacidade dos alunos autopropostos para:
• a fluência da leitura;
• a compreensão leitora;
• identificar características dos diferentes tipos de texto.
O segundo grupo de perguntas incide sobre a gramática (podendo abranger questões fonéticas,
lexicais, morfológicas, sintáticas ou relacionadas com a pontuação).

5. Cotação
A prova é avaliada de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, estando a cotação distribuída da seguinte
forma:

Fluência da leitura
Compreensão leitora
Características do tipo de texto
Gramática

Conteúdo
20
20
20

Expressão oral
5
5
5

20

5

A cotação atribuída à expressão oral é proporcional à validade do conteúdo, ou seja, na ausência
de conteúdo, a cotação da expressão será de 0 (zero) pontos, sem tolerância.
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6. Duração
A prova tem a duração de 15 (quinze) minutos.

7. Data e Hora
A prova realizar-se-á na escola sede do agrupamento:
• 30 de junho (6.ª feira) – 14h30

A Coordenadora do Departamento de 1.º Ciclo
________________________________
(Maria Teresa Mousinho)
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