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1.

PORTUGUÊS – 9ºANO/2019
3º Ciclo do Ensino Básico

Introdução

O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência da disciplina de
Português (oral) do 3.º ciclo do Ensino Básico, a realizar em 2019, nomeadamente:
•
•
•
•

Objeto de avaliação
Caracterização da prova
Material
Duração

2.

Objeto de avaliação

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Básico e permite avaliar a
aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada, incidindo sobre quatro domínios de
referência: Oralidade (expressão), Leitura, Educação Literária e Gramática.
Será também avaliada a postura, a atitude, o saber estar num momento formal de avaliação.

3.

Caracterização da prova

As questões, relativamente aos domínios da Leitura e da Educação Literária, têm como suporte textos
literários/não literários e podem implicar a mobilização de conhecimentos sobre as obras e os textos
obrigatoriamente estudados no 9.º ano de escolaridade podendo ser estabelecidas relações de
intertextualidade.

A prova é cotada para 100 pontos.
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Matriz da prova com base nos objetivos e descritores das Metas Curriculares.
Domínios de referência
Oralidade

Leitura

Educação Literária

Gramática

4.

Objetivos
- Produzir textos orais corretos,
usando vocabulário e estruturas
gramaticais diversificados e
recorrendo a mecanismos de
organização e de coesão
discursiva.
- Ler em voz alta.
Interpretar
textos
de
diferentes categorias, géneros e
graus de complexidade.

- Ler e
literários.

interpretar

textos

Descritores de Desempenho
- Usar a palavra com fluência e
correção, utilizando recursos verbais e
não verbais com um grau de
complexidade adequado ao tema e às
situações de comunicação.
- Ler expressivamente em voz alta
textos variados.
- Explicitar temas e ideias principais,
justificando.
- Explicitar o sentido global do texto,
justificando.
- Expressar, de forma fundamentada e
sustentada, pontos de vista e
apreciações críticas suscitados pelos
textos lidos em diferentes suportes.
- Reconhecer e caracterizar elementos
constitutivos da narrativa.
- Analisar o ponto de vista das
diferentes personagens.
- Identificar e reconhecer o valor dos
recursos expressivos estudados.
- Reconhecer e caracterizar textos de
diferentes géneros.

Explicitar
aspetos
fundamentais da sintaxe do
português.
Postura, atitude, saber estar num momento formal de avaliação.
Total

Cotação

65%

30%
5%
100%

Material

Todo o material necessário para a realização da prova será fornecido ao aluno pela escola.
5.

Duração

A prova tem a duração de 15 minutos, aproximadamente.
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