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1. OBJETO DE AVALIAÇÃO

A Prova de Equivalência à Frequência incide sobre a aprendizagem definida para o
final do 3º ciclo do ensino básico, de acordo com os programas e metas curriculares
homologados, tendo em consideração o estabelecido no Despacho Normativo n.º 4A/2018, do Diário da República nº 32/2018, 1º Suplemento, Série II de 14 de fevereiro
de 2018.

2. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA

A prova é cotada para 100 pontos.
A prova está estruturada em grupos de itens que permitem avaliar:

 a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em domínios do Programa da
disciplina;

 a compreensão do texto e das questões colocadas;
 a capacidade de interação comunicativa;
 a produção de mensagem oral adequada, inteligível e coerente, respeitando as
estruturas funcionais da Língua Portuguesa;

 a capacidade de emitir opiniões fundamentadas.
Quadro 1 – valorização dos domínios
GRUPOS

DOMÍNIOS

COTAÇÃO (EM PONTOS)

I

Leitura/ Educação Literária/ Oralidade

70

II

Gramática/Oralidade

30

 No Grupo I, avalia-se a aprendizagem nos domínios da Leitura, através da leitura e
análise de um texto literário (narrativo, poético ou dramático).

 A avaliação é realizada através de itens de construção (resposta curta ou extensa).

3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a
resposta seja classificada com zero pontos.
No domínio da organização e correção da expressão oral, considera-se, em cada
resposta, o número de ocorrências de erro nos planos fonológico, lexical, morfológico e
sintático.
A avaliação das respostas tem em conta os seguintes itens:
 Compreender e interpretar enunciados escritos e orais;
 Produzir discursos orais corretos em português padrão, recorrendo a vocabulário e
a estruturas gramaticais diversificados e manifestando o domínio dos mecanismos
de organização e de coesão discursiva;
 Emitir opiniões minimamente fundadas;
 Revelar conhecimentos no domínio dos conteúdos programáticos do 3º ciclo.

4. MATERIAL

Documentos escritos e/ou imagens relacionados com tópicos do programa,
fornecidos pelo docente no momento da prova oral.
Não é permitida a consulta de dicionário ou prontuário.

5. DURAÇÃO

A prova tem a duração de 15 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar
este limite de tempo.
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