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INFORMAÇÃO — PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO — 2021 
Portaria 223-A/2018 de 3 de agosto 

  Portaria 226-A/2018 de 7 de agosto 
 
  

Disciplina: Português  

 
 

1.º Ciclo do Ensino Básico 2021 

Duração da Prova: 75 minutos + 15 minutos Tipo de Prova: Escrita + Oral   

 

O presente documento divulga informação relativa à prova extraordinária de avaliação 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 de escola tem por referência o Programa e as Metas Curriculares de Português do Ensino Básico. Permite 

avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, para os domínios da Leitura e 

Escrita, da Educação Literária e da Gramática. 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA

O aluno realiza a prova no enunciado. Em cada grupo, além do domínio em foco, podem ser mobilizadas 

aprendizagens de outros domínios. 

O Grupo I e o Grupo II têm como suporte, respetivamente, um texto não literário e um texto literário. 

Leitura 

-  leitura do texto de modo autónomo; 

-  domínio do léxico do texto; 

-  conhecimento da sistematização e pontuação utilizadas. 

 Expressão Oral 

-  uso da palavra de forma clara e audível no âmbito das tarefas a realizar;   

-  produção de um discurso organizado; 

-  recurso a frases complexas; 

- produção de discursos com diferentes finalidades e de acordo com intenções específicas. 
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Conteúdos 

 Leitura 

-  texto em prosa. 

 Expressão Oral 

-  reconto; 

-  discurso analítico. 

O Grupo III é constituído por um item de resposta extensa. Este item apresenta orientações no que respeita à 

tipologia textual, ao tema e à extensão (pelo menos 90 palavras). 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A distribuição da cotação pelos grupos apresenta-se no Quadro 1. 

Quadro 1 – Distribuição da cotação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta preta indelével. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

DURAÇÃO

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

  

      Grupos    Domínios 
        Cotação 

    (em pontos) 

     Oralidade     Leitura               4 

       Escrita 

            I 
   Educação Literária              46 

            II    Gramática              20 

           III     Escrita              30 


