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3.º Ciclo do Ensino Básico (Despacho Normativo n.º 10-A/2021, de 22 de março)
O presente documento divulga informação relativa à prova oral de equivalência à frequência do 3.º
ciclo do ensino básico da disciplina de Português, a realizar em 2021, nomeadamente:






Objeto de avaliação
Caracterização e estrutura da prova
Critérios gerais de classificação
Material
Duração

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens
Essenciais de Português e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de
duração limitada, incidindo sobre os domínios de referência: Oralidade (compreensão/ expressão),
Leitura, Educação Literária e Gramática.
Relativamente ao domínio da Educação Literária, a prova incluirá textos que constam da «Lista de
obras e textos para Educação Literária – 9.º Ano» (Aprendizagens Essenciais).

Caracterização e estrutura da prova
As respostas são expressas oralmente.
A resposta a itens de cada um dos domínios de referência pode implicar a mobilização de aprendizagens
dos outros domínios.
A prova inclui itens de construção (por exemplo, de resposta restrita e de resposta curta).
Nos domínios da Oralidade, da Leitura e da Educação Literária, os itens têm como suporte textos literários e textos não literários.
A resposta aos itens que têm como suporte textos literários pode implicar a mobilização de conhecimentos
sobre as obras e os textos obrigatoriamente estudados no 9.º ano de escolaridade.
A prova é cotada para 100 pontos.
A valorização dos domínios na prova, a tipologia, o número e a cotação dos itens apresentam-se no
Quadro 1.
Quadro 1 – Valorização dos domínios, tipologia, número de itens e cotação

Domínios
Leitura
Oralidade
Leitura e Educação Literária
Gramática

Prova Oral 91 - 2021

Tipologias de itens

N.º de itens

Leitura em voz alta.
Itens de construção

1
6

Itens de construção

4

Cotação
(em pontos)
25
55
20
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A prova desenvolve-se em três momentos, com recurso a suporte textual, correspondendo a atividades
de interação oral, como se apresenta no Quadro 2.
Quadro 2 – Estrutura da prova

Primeiro momento
Segundo momento
Terceiro momento

Leitura em voz alta de um texto não literário (texto A).
Respostas a questionário orientado sobre conteúdo do texto A.
Leitura silenciosa de um texto literário (texto B).
Respostas a questionário orientado sobre conteúdo do texto B.
Respostas a questionário sobre aspetos gramaticais presentes no texto A e/ou
no texto B.

Nos primeiro e segundo momentos, avalia-se a aprendizagem nos domínios da Leitura, Educação Literária
e Oralidade. Estes momentos têm como suporte excertos ou textos integrais.
No terceiro momento, avalia-se a aprendizagem no domínio da Gramática, contemplando descritores de
desempenho relativos às classes de palavras, à sintaxe e à morfologia.

Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios
específicos definidos para cada item e é expressa por um número inteiro.
O resultado da componente oral faz média aritmética simples, arredondada às unidades, com o resultado
da componente escrita da prova de equivalência à frequência de Português – 91.
ITENS DE CONSTRUÇÃO
Resposta Curta e Restrita
Nos itens de resposta curta e restrita são atribuídas pontuações a respostas total ou parcialmente
corretas, de acordo com os critérios específicos.
Os critérios de classificação relativos aos itens de resposta curta e restrita podem apresentar-se
organizados por níveis de desempenho.
Nos domínios da Leitura e da Educação Literária, além de aspetos de conteúdo, poderão ser
considerados aspetos de correção linguística.
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero
pontos.
O descritor do nível de desempenho relativo ao domínio da Leitura (em voz alta) integra os parâmetros
intensidade (tom de voz), ritmo, expressividade e articulação (dicção).

Material
Não é necessário qualquer material.
Não é permitida a consulta de dicionário.

Duração
A prova tem a duração de 15 minutos.
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