AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO HOSPITAL
INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
CICLO

3º CICLO

DISCIPLINA

PORTUGUÊS

CÓDIGO

91

ANO DE ESCOLARIDADE

9.º ANO

TIPO DE PROVA

ORAL

DURAÇÃO DA PROVA/EXAME

15 MINUTOS

TOLERÂNCIA DA PROVA/EXAME

S/ TOLERÂNCIA

1.

OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova tem por referência o Programa de Português do Ensino Básico,

homologado em 2009, aplicando-se supletivamente as Metas Curriculares de
Português, e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de
duração limitada, nos domínios da Leitura, da Educação Literária, Gramática e
Expressão Oral.
Nos domínios da Leitura e Educação Literária, a prova integrará itens sobre a
leitura de textos que constam da «Lista de obras e textos para Educação Literária»
(Metas Curriculares de Português).

2.

CARATERÍSTICAS E ESTRUTURA
A prova é cotada para 100 pontos.
A prova apresenta três grupos de itens, com a seguinte valorização dos domínios:
Cotação

Grupos

Domínios

I

Leitura/ Educação Literária

50

II

Gramática

20

III

Expressão oral

30

(em pontos)

3.

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
A classificação a atribuir a cada grupo resulta da aplicação dos critérios

apresentados para cada item.
As respostas ininteligíveis ou a ausência de resposta são classificadas com zero
pontos.
No grupo I, avaliam-se os seguintes parâmetros: dicção, pontuação, ritmo,
entoação e expressividade; compreensão/ interpretação do texto; identificação das
marcas formais do texto (narrativo, poético ou dramático) e identificação de recursos
expressivos.
No grupo II, será avaliada a capacidade de conhecer estruturas gramaticais
fundamentais da língua portuguesa e aplicar corretamente essas estruturas.
No grupo III, avaliam-se os seguintes parâmetros: coerência do discurso,
construção frásica, adequação do vocabulário.
Em alguns grupos, além dos domínios em foco, podem ser mobilizadas
aprendizagens de outros domínios.

4.

MATERIAL UTILIZADO
A fornecer pelo júri da prova.

5.

DURAÇÃO
A prova tem a duração de 15 minutos.

Aprovada em Conselho Pedagógico em 18/05/2022

