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3.º Ciclo do Ensino Básico
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º
ciclo do ensino básico da disciplina de Português, a realizar em 2022, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Critérios gerais de classificação
• Duração

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as
Aprendizagens Essenciais de Português.

Caraterização da prova - componente oral
A estrutura da componente oral da prova sintetiza-se no quadro seguinte:
Momentos
3 momentos.
Alunos

1 aluno de cada vez.

Júri

3 professores: um age como interlocutor e classificador; dois agem
como classificadores apenas.

Duração

15 minutos.

Classificação

Atribuída de acordo com cinco níveis de desempenho. É atribuída a
classificação de zero pontos aos alunos que revelem total incapacidade
de compreensão e comunicação.

Áreas de
Áreas determinadas pelas Aprendizagens Essenciais articuladas com o
experiência/temáticas Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
Tipos de atividade
De interação professor interlocutor-aluno.
De produção individual do aluno.
Competências
Competência linguística (especificamente, competência lexical,
ativadas
competência gramatical e competência semântica).
Competência sociolinguística.
Competência pragmática (especificamente, competência discursiva e
competência funcional).
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A componente oral é realizada apenas pelos alunos autopropostos.
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Critérios gerais de classificação – componente oral
Para a classificação são apresentados cinco níveis de desempenho. É atribuída a classificação de
zero pontos aos alunos que revelem total incapacidade de compreensão e comunicação.

N5

•
•
•
•
•
•
•

Discurso muito fluente;
Organização coerente das ideias;
Capacidade de análise crítica;
Utilização de vocabulário adequado e variado;
Utilização de conectores adequados;
Erros de estrutura irrelevantes;
Pronúncia sempre percetível; boa entoação.

Níveis

N4

N3

80
•
•
•
•
•

Discurso com algumas interrupções e alguma fluência;
Organização das ideias nem sempre coerente;
Alguma capacidade de análise crítica;
Utilização de vocabulário com pequenas lacunas;
Erros gramaticais, mas com algum controlo sobre estruturas
básicas;
• Utilização de conectores básicos;
• Pronúncia com alguns desvios ao padrão, mas percetível.

N2

N1

100

60

40
•
•
•
•
•
•
•

Discurso com muitas hesitações, e pouca fluência;
Organização muito deficiente das ideias;
Incapacidade de análise crítica;
Utilização muito limitada de vocabulário;
Ausência de estruturas gramaticais básicas;
Incapacidade de utilização de conectores básicos;
Pronúncia impercetível.
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Duração
A prova tem a duração de 15 minutos.
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