Informação – Prova de Equivalência à Frequência

Português (Prova Oral)

2017

Prova – 41
1º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril)

O presente documento divulga informação relativa à prova final do 1.º Ciclo da disciplina de Português,
parte oral, a realizar em 2017, nomeadamente:
•
•
•
•
•

Objeto de avaliação;
Caracterização da prova;
Material;
Duração;
Critérios gerais de classificação.

Objeto de Avaliação
A prova tem por referência o Programa e as Metas Curriculares de Português do Ensino Básico e
permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada, para os
domínios da Compreensão do oral e Produção oral individual.
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.
a) No primeiro momento avalia-se o desempenho do aluno no domínio da compreensão do oral.
b) No segundo momento avalia-se o desempenho do aluno no domínio da produção oral individual
ao nível da descrição e análise de imagens ou do reconto de um texto escutado ou da
argumentação a partir de um tema dado.
c) No terceiro momento, avalia-se o desempenho do aluno no domínio da produção oral
individual através da leitura de um texto em voz alta.
A prova é cotada para 100 pontos.
A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1.
DOMÍNIOS
Compreensão do oral
Produção oral individual

COTAÇÃO (em pontos)
40
60
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Em cada momento, além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de outros
domínios.

Material
Para a realização da prova é necessária uma caneta ou esferográfica de tinta indelével preta.
Duração
A prova tem a duração máxima de 15 minutos.

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 e é expressa por um número previsto na
grelha de classificação.
Às respostas que revelem contradição em relação aos elementos considerados corretos, ou que
apresentem dados cuja irrelevância impossibilitem a identificação objetiva dos elementos
solicitados, é atribuída a classificação de zero pontos.
Também as respostas que se afastem integralmente dos aspetos de conteúdo são classificadas com
zero pontos.
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