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Português 
 Para: 

 Reprografias 

Prova 61| 2022  Portal do Agrupamento 

Tipo de Prova – Oral  Diretores de Turma 

2.ºCiclo do Ensino Básico  

Despacho Normativo 7-A/2022, de 24 de março 

 Associação de Pais e Encarregados de Educação 

 Biblioteca /CRE 

 

Esta informação dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

•• Objeto de avaliação; 

•• Caracterização da Prova; 

•• Material autorizado; 

•• Duração; 

•• Critérios gerais de classificação. 
  

 

Objeto da Avaliação 
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens 

Essenciais relativas à totalidade dos anos em que as disciplinas são lecionadas. A prova permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada, incidindo sobre os domínios da 

Leitura, da Educação Literária, da Gramática e da Oralidade. 

 

Caraterização da Prova 
A prova é realizada oralmente. 

A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por três momentos. 

A valorização dos domínios a avaliar na prova apresenta-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Valorização dos domínios 

Momentos Domínios 
Cotação 

(em pontos) 

I Leitura e Educação Literária 50 

II Gramática 20 

III Oralidade 30 

 

Em cada momento, além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de outros domínios. 

O Momento I tem como suporte um texto literário e pode integrar itens de seleção e itens de construção. 

O Momento II pode integrar itens de seleção e itens de construção. 

O Momento III é constituído por um item de resposta extensa. Este item apresenta orientações no que 

respeita à tipologia textual, ao tema e à duração. 

 



 
 

Escolas|João de Araújo Correia 
 

Informação n.º 12/2C  

                             Informação - Prova de Equivalência 
à Frequência 

 maio|2022 

 

E|JAC                                                                                       Prova 61| 2  

Quadro 2 – Estrutura da prova 

Momentos Domínios Objetivos Tempo 

I 
Leitura  

e Educação Literária 
Ler e interpretar textos literários 6-8 minutos 

II Gramática 

Explicitar aspetos fundamentais da morfologia 

Reconhecer classes de palavras 

Analisar unidades sintáticas 

2-3 minutos 

III Oralidade 
Produzir textos orais com diferentes finalidades  

e com coerência 
2-3 minutos 

 

Critérios de Classificação 
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios de classificação apresentados para 

cada item. 

As respostas que não possam ser claramente identificadas como corretas ou que não obedeçam ao tema 

proposto são classificadas com zero pontos. 

 

Material 
O material a utilizar é fornecido pelo júri. 

 

Duração 
A prova tem a duração máxima de 15 minutos. 

 

 

 


