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Informação ‐ Prova Oral    Prova de Equivalência à Frequência 

PORTUGUÊS          2021 

3.º Ciclo do Ensino Básico             Prova 91 
_________________________________________________________________ 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova oral da disciplina de Português do 

3.º Ciclo do Ensino Básico, a realizar em 2021, nomeadamente: 

 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 

Realizam a prova os alunos que se encontram abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 22-D/2021 de 

22 de março e Despacho Normativo n.º 10-A/2021 de 22 de março - Regulamento das Provas 

de Avaliação Externa e das Provas de Equivalência à Frequência dos Ensinos Básico e 

Secundário para o ano letivo de 2020/21 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as 

Aprendizagens Essenciais de Português do Ensino Básico, permitindo a respetiva avaliação 

numa prova oral de duração limitada, incidindo sobre os domínios da Leitura, Compreensão 

Oral, Expressão Oral e Gramática. 

 

Caracterização da prova 

 

A prova pode ter como suporte um ou mais textos. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A valorização dos domínios e descritores na prova apresenta-se no Quadro 1. 
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Quadro 1 — Valorização dos domínios/Descritores 

 

Domínios/Descritores Cotação 
(em pontos) 

 

A - LEITURA: 
- Ler expressivamente em voz alta, com fluência e ritmos 
adequados; 
 
B - COMPREENSÃO ORAL: 
- Interpretar discursos orais distintos; 
- Identificar o tema e explicitar o assunto; 
- Manifestar ideias e pontos de vista pertinentes; 
 
C - EXPRESSÃO ORAL: 
- Diversificar o vocabulário e estruturas utilizadas no 
discurso 
 
D - GRAMÁTICA: 
- Explicitar aspetos fundamentais da gramática do 
português. 
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Critérios gerais de classificação 

 

A classificação a atribuir em cada domínio resulta da aplicação dos critérios de avaliação do 

3.º ciclo propostos para a disciplina de Português no Agrupamento de Escolas de Tondela 

Tomaz Ribeiro. 

 

Material 

 

O aluno apenas pode usar os suportes de leitura propostos pelo júri da prova oral. 

 

Duração 

 

A prova oral tem a duração de 15 minutos. 

 


