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O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do 1º Ciclo 

do Ensino Básico da disciplina de Português, a realizar em 2018 pelos alunos que se encontram 

abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de julho, com as 

alterações verificadas pelo Decreto-Lei n.º 17/2016 de 4 de abril. As informações apresentadas neste 

documento não dispensam a consulta da legislação referida e do programa da disciplina. 

 O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização da prova; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

 

Objeto de avaliação  

A prova tem por referência o Programa de Português do Ensino Básico do 1.º Ciclo e as Metas 

Curriculares. 

Os domínios que constituem o objeto de avaliação são os que a seguir se discriminam: 

 

DOMÍNIOS 

Oralidade 

Leitura e escrita 

Educação Literária 

Gramática 
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Caracterização da prova 

A prova apresenta três partes. 

1 – Diálogo dirigido; 

2 – Expressão de opiniões pessoais a partir de uma imagem e/ou da leitura de um texto; 

       3– Realização de exercícios de gramática. 

 

Critérios gerais de classificação 

Eficácia e fluência 

- Clara e inteligível (falou/leu 

pausadamente/com uma 

pronúncia cuidada); 

- Dinâmica (interligou as ideias 

logicamente e com vivacidade 

(sem grandes pausas/lapsos, como 

se tivesse perdido o fio à meada). 

25 pontos 

 

25 pontos 

Domínio lexical – evidência de 

conhecimento de: 

- Vocabulário variado e 

apropriado ao tema. 
25 pontos 

Estruturas linguísticas/correto 

funcionamento da Língua 

Portuguesa 

- Reconhece e aplica estruturas 

gramaticais. 
25 pontos 

Observações: 

*A classificação da prova oral é de 100 pontos. Dado que a prova desta disciplina é constituída por uma componente escrita 

(realizada a nível de escola) e uma componente oral, a classificação final da prova de Português resulta da média simples da 

componente escrita e da componente oral. Ambas as provas são cotadas numa escala pontual de 0 a 100 pontos. 

 

Material 

     Nada a assinalar. 

 

Duração 

A prova deve durar, aproximadamente, 10 a 15 minutos por cada aluno. Os tempos indicados para cada 

atividade são dados aproximadamente para permitir uma melhor gestão da prestação dos alunos. Contudo a 

prova não deverá ultrapassar os 15 minutos por aluno. 


