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Informação-Prova – Prova de Equivalência à Frequência 

Disciplina de Português                                                            2 º Ciclo do Ensino Básico  

Ano letivo 2019/2020 
 

 
 

 

1. Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova do 2 º ciclo do ensino básico da disciplina 

de Português, a realizar este ano letivo de 2019/2020 pelos alunos que se encontram abrangidos pelos 

planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho, para os níveis de ensino ainda 

abrangidos por este normativo, com as devidas atualizações ocorridas, bem como tendo em conta a 

Portaria n.º223-A/2018, de 3 de agosto, a Portaria n.º 226-A/2018, de 7 de agosto e a Portaria n.º 235-

A/2018, de 23 de agosto para os anos abrangidos pelas novas matrizes curriculares e, tendo em atenção o 

Decreto-Lei n.º 54  de 6 de julho para todos os ciclos e níveis de ensino. Devem também ser consideradas 

as indicações constantes do Despacho Normativo nº 3-A/2020 de 05 de março, do Despacho Normativo 

n.º 5754-A/2019 de 18 de junho, alterado pelo Decreto-Lei nº 14-G/2020, de 13 de abril e, de igual modo, 

o Despacho Normativo nº 1-F/2016 de 5 de abril e Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho e demais 

legislação complementar a considerar. 

 

 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à Prova:   

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura, 

 Critérios de classificação; 

 Material; 

 Duração.  

1 Objeto de avaliação: a prova tem por referência os conteúdos/metas do programa da disciplina de 
Português do ensino básico em vigor no corrente ano letivo, nomeadamente no que respeita ao 2 º ciclo. 
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1. Caracterização e estrutura da prova 
 

A prova reflete uma visão integradora e articulada de diferentes domínios programáticos da 
disciplina. 

A sua estrutura atenderá, globalmente, aos domínios indicados no Quadro 1. 
 

Quadro 1 – Estrutura da prova 

Domínios  avaliados Descritores de desempenho 

Leitura  - Lê com correção e expressividade, respeitando a pontuação. 
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 Educação 
literária  
 
Compreensão 
Oral 

- Identifica e demonstra conhecer obras do âmbito da Educação Literária 
estudadas em aula. 

 
- Identifica características próprias do tipo de texto em análise. 

- Compreende as ideias essenciais do texto lido. 

- Relaciona os factos ou ideias apresentados no texto.  

- Compreende relações entre personagens e entre acontecimentos. 

Expressão Oral 

- Utiliza um registo de língua, vocabulário e estrutura adequados à 
situação.  

 
- Responde com clareza às perguntas realizadas. 

- Fundamenta a sua opinião. 

- Argumenta com coerência.  

 
 

2. Critérios gerais de classificação 
 

     A prova é cotada para 100 pontos. 
A valorização relativa dos diferentes domínios será feita de acordo com o apresentado no 

Quadro 2. 
 

Quadro 2 – Valorização dos diferentes domínios 

 

Domínios  avaliados 
Cotação 

(em pontos) 

Leitura em voz alta 25 pontos 
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Oralidade   
  

Interação  

 Produção 

Educação literária 

Compreensão Oral 

Expressão Oral 

75 pontos 

 
 
 

3. Material 
 

O aluno não tem de trazer qualquer material para a realização da prova. 
 
 

4. Duração 
 

A prova tem a duração máxima de 15 minutos. 
 

 

 

 


