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Prova 91

3.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho)
O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência Oral do 3.º
Ciclo da disciplina de Português, a realizar em 2021, nomeadamente:
•

Objeto de avaliação

•

Caracterização da prova

•

Critérios gerais de classificação

•

Material

•

Duração

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens
Essenciais de Português e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de
duração limitada, incidindo sobre dois domínios de referência:
−

Oralidade (expressão);

−

Leitura (expressão).

Caracterização da prova
A prova é cotada para 100 pontos .
A classificação final corresponde à média aritmética simples, arredondada às unidades, das
classificações das duas provas (escrita e oral) expressas percentualmente e convertida posteriormente
na escala de 1 a 5.
A prova é constituída por dois grupos, contemplando vários momentos:
- leitura expressiva;
- interação e expressão oral mais alargada – resposta extensa;
A valorização dos domínios na prova apresenta-se no quadro seguinte.
Valorização dos domínios
Domínios

Cotação
(em pontos)

Leitura expressiva

30 a 35

Expressão oral

65 a 70
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Em cada parte, além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de outros domínios
ou outros temas do Programa.
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos escritos,
registos áudio, gravuras, entre outros.
Haverá um item para a expressão oral extensiva. Neste caso, o ponto de partida será um dos textos
que constam da «Lista de obras e textos para Educação Literária» do 9.º ano.

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 item, previsto na grelha de classificação.
No domínio Leitura, a classificação incidirá na fluência, tom de voz, ritmo, correção linguística,
expressividade e postura.
Em todas as questões associadas à Expressão Oral, será objeto de avaliação:
- O conteúdo – aplicação de conhecimentos, sem desvios dos assuntos propostos;
- A forma – correção linguística, fluência e clareza, coerência discursiva, adequação à situação e à
intenção comunicativa e vocabulário diversificado.
Do enunciado farão parte, predominantemente, itens de construção – resposta extensa.
Utilizar-se-á uma grelha e uma lista de verificação para o registo do desempenho dos alunos avaliados.
A prova integra três professores, que lecionam a disciplina de Português: um professor interlocutor e
dois professores classificadores, constituindo estes três membros o júri.

Material
Como material de escrita, o aluno deverá fazer-se acompanhar de caneta ou esferográfica azul ou
preta.
O restante material necessário estará à disposição do aluno na sala de prova: folhas policopiadas,
folhas de rascunho, gravuras, entre outros considerados oportunos.
Não é permitida a consulta de dicionário.

Duração
A prova tem a duração de 15 minutos.
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