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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

PORTUGUÊS

1º Ciclo do Ensino Básico / 4º Ano

Prova 41 / 2015

Prova oral

1. INTRODUÇÃO
O presente documento divulga informação relativa à prova oral de equivalência à frequência da disciplina de
Português do 1º ciclo do ensino básico, a realizar em 2015, nomeadamente:
 Objeto de avaliação
 Caracterização da prova
 Critérios gerais de classificação
 Material
 Duração
Realizam a prova os alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudos instituídos pelo DecretoLei n.º 139/2012, de 5 de julho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de julho.
Deve também ser considerado o Despacho Normativo n.º 13/2014, de 15 de setembro, bem como o
Despacho Normativo n.º 15971/2012, de 14 de dezembro nas disciplinas em que é aplicável. Deve ainda ser
tido em consideração o Despacho Normativo n.º 6-A/2015, de 5 de março.
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida nem do
Programa da disciplina.
Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos e com eles deve ser analisado, para que fiquem
devidamente informados sobre a prova que irão realizar.

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova de equivalência à frequência tem por referência as Metas Curriculares e o Programa da disciplina de
Português do Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de
duração limitada, nos domínios da Leitura, Oralidade e Gramática.
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3. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA
A prova é organizada em três momentos de atividades de interação oral e reflete uma visão integradora e
articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina.
No primeiro momento avalia-se o desempenho do aluno no domínio da leitura de um texto em voz alta.
No segundo momento avalia-se a compreensão do texto lido através da apropriação da compreensão global
do texto e das ideias principais.
No terceiro momento avalia-se o conhecimento do aluno no domínio da gramática, nomeadamente, classes
de palavras e flexão, constituintes da frase, tipos de frase, sinónimos/antónimos e acentuação de palavras.
A prova é cotada para 100 pontos.
A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1.
Quadro 1 — Valorização dos domínios
COTAÇÃO
DOMÍNIOS
(em pontos)
Leitura

20

Oralidade

50

Gramática

30

Em cada momento, além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de outros domínios.

4. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos
de classificação apresentados para cada momento e é expressa por um número inteiro, previsto na grelha de
classificação.
Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos considerados corretos, ou
se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a identificação objetiva dos elementos solicitados, é
atribuída a classificação de zero pontos.
As respostas que se afastem integralmente dos aspetos de conteúdo são classificadas com zero pontos.
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5. MATERIAL
Para a realização da prova não é necessário qualquer material.

6. DURAÇÃO
A prova tem a duração máxima de 15 minutos.
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