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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE AVEIRAS 
 

INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 2ºCICLO -1.ª e 2.ª FASES 

 
Português - Oral                                           Maio 2019 

 
Prova 61 | 2019 (Despacho Normativo n.º 3-A/2019, de 26 de fevereiro) 

 

2º Ciclo do Ensino Básico 
 
 
 
1. Objeto de avaliação  

A prova tem por referência o Programa, as Metas Curriculares de Português e as Aprendizagens Essenciais 

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

limitada, nos domínios da Oralidade, da Leitura e da Gramática. 

 

Domínios 

ORALIDADE  

• Produzir um discurso com elementos de coesão adequados; 

• Selecionar informação relevante em função dos objetivos de escuta. 

 

LEITURA 

• Ler textos diversos; 

• Realizar leitura em voz alta e silenciosa; 

• Explicitar o sentido global de um texto;  

• Fazer inferências, justificando-as; 

• Explicitar relações representadas num texto; 

• Compreender a utilização de recursos expressivos para a construção de sentido do texto. 

 

GRAMÁTICA 

• Identificar funções sintáticas; 

• Identificar classes de palavras; 

• Distinguir derivação de composição. 

 

Conteúdos 

Oralidade 

Ali Babá e os Quarenta Ladrões: 

 Leitura 

 Recursos expressivos 

 Classificação morfológica 

 Emissão de juízo crítico 

 Análise sintática 
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A Bela Infanta: 

 Assunto 

 Leitura silenciosa de uma parte do poema 

 Relação da parte lida com a história contada 

 Análise formal 

 Recursos expressivos 
 
Os Piratas (texto dramático): 

 Características do texto dramático 

 Levantamento de uma indicação cénica do texto 

 

Leitura 

• Textos diversos 

 

Gramática 

• Funções sintáticas; 

• Classes de palavras; 

• Formação de palavras. 

 
2. Caracterização da prova  

O aluno realiza oralmente a prova. 

A prova apresenta três grupos: grupo I – oralidade; grupo II – leitura; grupo III – gramática. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A valorização relativa dos domínios apresenta-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Valorização relativa dos domínios 

 

Grupos Domínios Cotação 

(em pontos) 

I Oralidade  30 

II Leitura 50 

III Gramática 20 

 

 

3. Critérios 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 inteiro, previsto na 

grelha de classificação. 

 
Se o aluno não utilizar um discurso coerente e percetível atribui-se zero pontos.  
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4. Material  

Não é permitido o uso de qualquer material. 

 
 

5. Duração  

A prova tem a duração máxima de 15 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

Aveiras de Cima, ____ de maio de 2019 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  Professor                                      Coordenadora de Departamento                                   Diretor 

________________________           _________________________                     ___________________________ 

________________________                 ( Maria Fátima Almeida)                             (António Jorge Pedro)                                                      

________________________ 

                                                                                                    

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                                

                                                                          

 


