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Escola Básica dos 2º e 3º ciclos Soeiro Pereira Gomes 

 

INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

PORTUGUÊS         Maio de 2020 

Prova 61 | 2020 

2º Ciclo do Ensino Básico 

 

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

ciclo da disciplina de Português, a realizar em 2020, nomeadamente:  

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Básico e 

permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada nos 

domínios da Leitura, da Educação Literária, da Gramática e da Escrita 

 

Caracterização da prova 

A prova é constituída por duas componentes (escrita e oral). A classificação final da prova 

corresponde à média das classificações das duas componentes.  

 

Prova escrita 

O aluno realiza a prova no enunciado. 

A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por quatro grupos de itens. 

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

Quadro 1 – Valorização relativa dos domínios 

Grupos Domínios Cotação (em pontos) 

I Leitura  20 

II Educação Literária 30 

III Gramática 20 

IV Escrita 30 
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A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da 

disciplina. Em cada grupo, além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de 

outros domínios. 

O Grupo I e o Grupo II têm como suporte, respetivamente, um texto não literário e um texto 

literário e podem integrar itens de seleção e itens de construção. 

No Grupo III, avalia-se a aprendizagem no domínio da Gramática, através de itens de seleção e 

de itens de construção. 

O Grupo IV, que permite avaliar a aprendizagem no domínio da Escrita, é constituído por um item 

de resposta extensa. Este item apresenta orientações no que respeita à tipologia textual, ao tema 

e à extensão (de 140 a 200 palavras). 

 

Material 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

Não é permitida a consulta de dicionário. 

Não é permitido o uso de corretor.  

 

Duração 

A prova escrita tem a duração de noventa minutos. 
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Prova oral 

Caracterização da prova 

Intervêm na realização da prova oral três professores e um aluno (ou dois alunos em simultâneo, 

dependendo do número de candidatos autopropostos). Os intervenientes desempenham os 

papéis que se seguem: 

- Um professor interlocutor, que conduz a prova oral seguindo um guião, ou seja, um professor 

que interage com os alunos e lhes fornece as instruções para a realização das atividades; 

- Dois professores classificadores, que observam a prestação dos alunos e a classificam; 

- Um júri, que é constituído pelo professor interlocutor e pelos dois professores classificadores, 

todos eles da área disciplinar de Língua Portuguesa; 

- Um aluno individualmente ou um par de alunos que realiza a prova em simultâneo. Na segunda 

situação, a escolha dos pares pode ser feita da forma que os professores considerarem mais 

adequada, seguindo, por exemplo, a lista de alunos autopropostos ou agrupando alunos que se 

voluntariem.  

A prova oral desenvolve-se em três momentos, que correspondem à realização de três atividades 

de interação oral, cujos temas se inserem nos conteúdos enunciados no programa da disciplina. A 

prova poderá ter um tema unificador ou percorrer vários temas. 

Quadro 2 – Estrutura e valorização da Prova oral 

Estrutura Domínios 
Cotações  

(em pontos) 

I 
 Compreensão do oral 

 
20 

II 

 Leitura 
 

 Educação Literária 
 

 Gramática 

20 
 

20 
 

10 

III  Expressão oral 30 

 

Material 

Não é permitido o uso de dicionário.  
 
Os alunos podem usar folha de rascunho e caneta/lápis fornecidos pelo professor. 

 

Duração 

A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos.  


