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INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA — 2021 Despacho Normativo n.º 10-A/2021 de 22 de março 
 
  

Disciplina: Português Código: 41 

 
 

1.º Ciclo do Ensino Básico 2021 

Duração da Prova: 90 minutos + 15 minutos Tipo de Prova: Escrita + Oral   

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 4.º ano de escolaridade 

do 1.º Ciclo do Ensino Básico da disciplina de Português, a realizar em 2021, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova (características, estrutura e critérios gerais de classificação) 

 Material  

 Duração 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO

A prova tem por referência os conteúdos previstos no Programa de Português do 4º ano em vigor. 

Na prova oral, são objeto de avaliação os conhecimentos nos domínios da leitura/compreensão da escrita, do 

funcionamento da língua e da compreensão/expressão oral. 

Os temas/ tópicos que constituem o objeto de avaliação são os que a seguir se discriminam: 

● Leitura e compreensão da Escrita. 

- Leitura e interpretação de um texto poético. 

● Funcionamento da Língua 

- Identificação/ aplicação de elementos /estruturas gramaticais. 

● Expressão oral 

- Descrição de uma imagem e discussão sobre o seu conteúdo ideológico (pessoas, lugares, sentimentos...).

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA

Intervêm na realização da prova oral três professores e um aluno (ou dois alunos em simultâneo, dependendo do 

número de candidatos autopropostos). Os intervenientes desempenham os papéis que se seguem: 

- um professor interlocutor, que conduz a prova oral, ou seja, um professor que interage com os alunos e lhes 

fornece as instruções para a realização das atividades; 

- dois professores classificadores, que observam a prestação dos alunos e a classificam; 

- um júri, que é constituído pelo professor interlocutor e pelos dois professores classificadores 

(todos eles de 1º ciclo); 
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- um aluno, ou um par de alunos, que realizam a prova em simultâneo. Na segunda situação, a escolha dos pares 

pode ser feita da forma que os professores considerarem mais adequada, seguindo, por exemplo, a lista de alunos 

autopropostos ou agrupando alunos que se voluntariem. 

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. 

 

Quadro 1 – Valorização relativa dos domínios 

Domínio Cotação (em pontos) 

Leitura e compreensão da Escrita 50 

Funcionamento da Língua 20 

Expressão oral 30 

 

MATERIAL

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

Não é permitida a consulta de dicionário. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

DURAÇÃO

A prova tem a duração de 90 minutos (Escrita) + 15 minutos (oral) 

 

 

  


