Informação - Prova de Equivalência à Frequência

PORTUGUÊS – Prova Oral

2019

Prova 61
2.º Ciclo do Ensino Básico
O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 2.º Ciclo do
ensino básico da disciplina de Português, a realizar em 2019, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Material
• Duração
• Critérios gerais de classificação

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa e as Metas Curriculares de Português do 5.º e do 6.º anos de escolaridade do Ensino Básico, permitindo avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada, incidindo sobre os domínios da Leitura, da Compreensão, da Expressão Oral e da Gramática.
• Domínios
Leitura
Ler um texto em voz alta com articulação e entoação corretas e ritmo adequado.
Compreensão do oral
Compreender discursos orais breves.
Identificar ideias essenciais e intenções comunicativas.
Manifestar opiniões acerca do texto lido.
Reconhecer recursos expressivos.

Expressão oral
Produzir discursos orais com coerência.
Usar a palavra de modo audível, com boa dicção e olhando para o interlocutor.
Apresentar e defender opiniões.
Respeitar os princípios reguladores da interação discursiva.

Gramática
Identificar: classes e subclasses de palavras; funções sintáticas; tempos e modos verbais; tipos de frase.
Distinguir frases simples de frases complexas.
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Caracterização da prova
A prova decorre em interação examinador/examinado em três momentos:
- apresentação do examinando;
- realização de atividades conducentes à avaliação das aprendizagens nos diferentes domínios;
- apresentação e defesa de um ponto de vista sobre um tema à escolha do examinando ou por proposta do
examinador.
A Prova é cotada para 100 pontos e é constituída por quatro grupos.
A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1.

QUADRO 1 – Valorização dos Domínios
Grupos

Domínios

Cotação
(em pontos)

I

Leitura

20

II

Compreensão do oral

30

III

Expressão oral

30

IV

Gramática

20

Material
O material será fornecido pelo júri.

Duração
A prova tem a duração máxima de 15 minutos.

Critérios gerais de classificação
A classificação final da prova resulta da soma das pontuações atribuídas aos domínios que constam na grelha de caracterização da prova.
A classificação final é expressa na escala percentual de 0 a 100.
As respostas que não possam ser claramente identificadas como corretas são classificadas com zero pontos.
Não será atribuída classificação a produções orais que não obedeçam ao tema proposto.
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