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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

Português /Prova Oral   

Prova 41 

1.º Ciclo do Ensino Básico (Descreto-Lei n.º55/2018 de 6 de julho) 

 
O presente documento divulga informação relativa à prova final a nível de escola do 1.º Ciclo da 

disciplina de Português, a realizar em 2022, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais, a Estratégia Nacional para a Cidadania 

e o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e permite avaliar a aprendizagem 

passível de avaliação numa prova oral de duração limitada.  

A prova permite avaliar as aprendizagens no domínio da Oralidade (Compreensão do Oral e 

Expressão Oral). 

Caracterização da prova 

A prova oral é realizada na presença de três professores. 

Um professor que interage com o aluno, seguindo um guião, e lhe fornece as instruções para a 

realização das atividades; 

Dois professores que observam e registam a prestação do aluno; 

Os três professores, todos docentes do grupo de recrutamento 110, constituem o júri que avalia e 

classifica a prestação dos alunos.  

A prova oral é realizada individualmente. 
 
Critérios gerais de classificação 

A classificação final da prova resulta da soma das pontuações atribuídas ao desempenho dos alunos 

na Compreensão do Oral e na Expressão Oral.  

A prova é cotada para 100 pontos, 50 para a Compreensão do Oral e 50 para a Expressão Oral. 

O júri, em conferência, atribui a classificação final à prova oral, expressa na escala de 1 a 5.    

Material 

Os alunos podem usar uma folha de rascunho e caneta ou lápis fornecidos pelo professor. 

Não é permitido o uso de dicionário. 

Duração 

A prova tem a duração de 15 minutos. 

 


