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O presente documento visa divulgar as características da prova de exame de equivalência à frequência da
disciplina de português de 6º ano, na prova oral, a nível de escola, seguindo as orientações da JNE/2020,
D.L.14G/2020, Despacho normativo nº3/A 2020.

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação em vigor relativa
ao programa de Português do 2º ciclo, as Metas do Português do 2º ciclo, bem como as Aprendizagens
Essenciais e o Perfil do Aluno.

1. Objeto de avaliação

A prova tem por referência os conteúdos previstos no Programa de Português do 2.º ciclo  do Ensino

Básico em vigor. Na prova oral, são objeto de avaliação as competências nos domínios da Leitura, da

Educação Literária, da Compreensão e Expressão Oral.

2. Características e estrutura da prova 

Intervêm na realização da prova oral três professores e um aluno, os intervenientes desempenham os

papéis que se seguem:

• Um professor  interlocutor,  que conduz a  prova oral  seguindo  um guião,  ou seja,  um professor  que

interage com o aluno e lhe fornece as instruções para a realização das atividades;

• Dois professores classificadores, que observam a prestação do aluno e a classificam;

• Um júri, que é constituído pelo professor interlocutor e pelos dois professores classificadores, todos eles

da área disciplinar de Língua Portuguesa;

A prova oral  desenvolve-se em três momentos,  que correspondem à realização de três atividades de

interação oral,  cujos temas se inserem nos conteúdos enunciados no programa da disciplina.  A prova

poderá  ter  um  tema  unificador  ou  percorrer  vários  temas.

3. Critérios gerais de classificação

A cotação total da prova é de 100 pontos; a classificação a atribuir resulta da aplicação dos critérios gerais

e dos critérios específicos de classificação e é expressa por um número inteiro. São considerados cinco

critérios para a classificação do desempenho do aluno: 

i) Fluência da Leitura;

ii) Apreensão crítica do significado e da intenção do texto/imagem;

iii) Clareza e fluência da expressão oral; 

iv) Correção e adequação discursiva;

v) Desenvolvimento, sem desvios, dos assuntos propostos
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4. Duração

A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos. O tempo apresentado para cada atividade é indicado

para permitir uma melhor gestão da prestação dos alunos.

5. Materiais

Não é permitido o uso de dicionário. Os alunos podem usar folha de rascunho e caneta/lápis fornecidos

pelo professor.
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