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INFORMAÇÃO – Prova de Equivalência à Frequência 

 

Português                             Maio 2016 

 

Prova 41 | 2016 

 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

 

Prova: Oral 

 

O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência 

da disciplina de Português, a realizar em 2016, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

 

 

1. Local de realização da prova 

EB Venda do Pinheiro 

2. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino 

Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de 

duração limitada nos seguintes domínios: compreensão; leitura e educação literária.  

3. Caracterização da prova 

É fornecido ao aluno um texto para leitura avaliando-se a leitura nos itens: fluência; 

clareza;  e expressividade. Avalia-se a compreensão da leitura  através de questões 

colocadas pelo examinador. Na expressão oral, avalia-se a aprendizagem no domínio da 

produção de um texto oral, na modalidade de conto, sobre uma imagem. 

4. Critérios gerais de classificação 

A prova é cotada para 100 pontos. Grupo I leitura e Compreensão -  70 pontos; Grupo II 

expressão oral - 30 pontos. Os descritores de níveis de desempenho da produção oral 

integram os parâmetros: articulação dos sons; riqueza do vocabulário; estrutura da frase; 

organização e fluência do discurso. O afastamento integral dos aspetos de conteúdo 

implica que a resposta seja classificada com zero pontos. Na escala de 0 a 100, de acordo 

com o despacho normativo nº1 F/2016, ANEXO I ( escala a que se referem os artigos 14º, 
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nº4, e 18º, nº9) a conversão a aplicar à classificação das provas de equivalência à 

frequência do quarto ano, passa a ser a seguinte: de 0 a 19 classificação final da 

disciplina 1, menção Insuficiente; de 20 a 49 classificação final da disciplina 2, menção 

Insuficiente; de 50 a 69 classificação final da disciplina de 3, menção Suficiente; de 70 a 

89 classificação final da disciplina 4, menção Bom; de 90 a 100 classificação final da 

disciplina 5 e menção Muito Bom.  A classificação das provas corresponde à média 

aritemética simples, arredondada às unidades, das classificações das duas componentes 

(português oral e escrito).    

5. Material 

O aluno apenas usa como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta preta para 

assinalar, se necessário, na folha, as opções corretas.  

6. Duração 

A prova tem a duração de 15 minutos. 


