
 

Prova 61                1 de 2 

 

 
 

                             CÓD 170872 
                               AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

                      PEDRO EANES LOBATO 

 
 
INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA    

PORTUGUÊS                                                 2020 
 

Prova 61  Oral 
 

2.º Ciclo do Ensino Básico  
 
 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 2.º ciclo do 

ensino básico da disciplina de Português, a realizar em 2020, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material 

 Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova oral realiza-se a nível de escola e tem por referência o Programa e as Metas Curriculares de 

Português do Ensino Básico e permite avaliar aprendizagens passíveis de avaliação numa prova oral de 

duração limitada nos domínios da Oralidade, da Leitura, da Educação Literária e Gramática.  

 

Caracterização da prova 

A prova desenvolve-se em três momentos, com recurso a suporte textual: 

1.º momento Leitura silenciosa de um pequeno texto narrativo e posterior leitura em voz alta. 

2.º momento 
Pequeno diálogo, entre o aluno e o professor avaliador, subordinado ao texto 

apresentado. 

3.º momento 

Texto literário integrado nos conteúdos temáticos do 2º ciclo, sobre o qual incidirão 

as questões propostas pelo professor avaliador. 

 

A prova é cotada para 100 pontos, com a seguinte distribuição: 

Leitura Produção oral Compreensão oral 

20 pontos 30 pontos 50 pontos 
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Critérios gerais de classificação  

- Fluência da Leitura - ritmo, articulação e entoação.  

- Compreensão da Leitura - compreensão do essencial do texto literário proposto, apreendendo o 

fio condutor do mesmo.  

- Compreensão Oral – retenção de dados que permitam uma intervenção construtiva e a realização 

das tarefas específicas solicitadas, atendendo às particularidades de cada pergunta.  

- Produção Oral:  

Correção do Discurso - uso do português padrão, recorrendo a vocabulário e estruturas gramaticais 

diversificadas, revelando organização e coesão discursiva.  

Exposição Oral- capacidade de desenvolver o tema proposto, apresentando as suas ideias, produzindo 

um discurso oral regular com informação pertinente. 

 

Material 

O material a utilizar é disponibilizado pelos professores, no momento da prova. 

  

Duração 

A prova tem a duração máxima de 15 minutos. 

 


