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Introdução 

 

O presente documento divulga informação relativa às características da componente oral da prova de 

equivalência à frequência do 3.º ciclo do ensino básico da disciplina de Português Língua Não Materna a 

realizar em 2018, nomeadamente:   

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 Critérios gerais de classificação 

 

 

Objeto de avaliação 

 

A prova tem por referência as Orientações Programáticas de Português de Língua Não Materna (PLNM) 

disponível em http://www.dge.mec.pt/programas-e-metas-curriculares e outros documentos orientadores, 

com destaque para o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas — QECR (2001), e permite 

avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada.  

Na prova, são objeto de avaliação os domínios da Comunicação Oral, da Leitura e das Competências 

Comunicativas em Língua dos respetivos níveis de proficiência linguística. 

 

Domínios 

Comunicação Oral 

 Comunicar oralmente com progressiva autonomia e correção. 

 

Leitura 

 Ler com correção e ritmo. 

 Apropriar-se do sentido dos textos. 

 Interpretar a informação veiculada em textos. 
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Competências Comunicativas em Língua 

 Demonstrar conhecimento de aspetos da estrutura e do funcionamento da língua, a partir de 

situações textuais. 

 

Caracterização da prova 

O aluno realiza a prova oralmente. 

 

A prova é constituída por três momentos: 

1.º momento – Interação avaliador – avaliado.  

2.º momento – Leitura, pelo avaliado, de um texto. 

3.º momento – Resposta a questões de compreensão e interpretação de texto, assim como de 

competências comunicativas em língua. 

 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 

Quadro 1 – Valorização dos Domínios na prova 

Temas Cotação (em pontos) 

Comunicação Oral 30 

Leitura 55 

Competências Comunicativas em Língua 15 

 

Material 

O material necessário será fornecido ao aluno pelos examinadores. 

Duração 

A prova oral não deve ultrapassar a duração máxima de 15 minutos. 

 

Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos 

apresentados para cada item e é expressa por um número, previsto na grelha de classificação. 
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A componente oral da prova de equivalência à frequência de Português Língua Não Materna faz média 

aritmética simples, arredondada às unidades, com a componente escrita da prova, de acordo com a escala 

e a tabela mencionadas no n.º 1 do artigo 11.º do Despacho Normativo n.º 1-G/2016, de 16 de abril. 

 

Será utilizado um guião da prova e uma lista de verificação para o registo da prestação dos avaliados. 


