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1º Ciclo do Ensino Básico 
 

 
 

 
1. Introdução 

O presente documento visa divulgar as caraterísticas da prova de equivalência à 

frequência do 1.º Ciclo do ensino básico da disciplina de Português Língua Não 

Materna, Nível B1 a realizar em 2020, nomeadamente:   

 

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura; 

 Critérios de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

 

Importa referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência 

decorrente do enunciado dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos 

critérios de classificação estão balizados pelo Programa, em adequação ao nível 

de ensino a que a prova diz respeito. 
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2. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência as Orientações Programáticas de Português Língua 

Não Materna (PLNM), as Aprendizagens Essenciais e outros documentos 

orientadores, com destaque para o Quadro Europeu Comum de Referência para as 

Línguas – QECR, e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova 

escrita de duração limitada. Na prova, são objeto de avaliação os domínios da 

Compreensão do Oral, da Leitura, da Escrita e das Competências Comunicativas. 

 

 

3. Caracterização da prova 

A prova é realizada oralmente, cotada para 100 pontos e constituída por três 
grupos. 

 

A prova apresenta três grupos: 

 

No Grupo I, avalia-se a comunicação oral. 

No Grupo II, avalia-se a expressão oral e competências leitoras. 

No Grupo III, avalia-se a expressão oral de acordo com o tema proposto. 
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A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - valorização dos domínios na prova 

Grupos Cotação (em pontos) 

  

I 30 

  

II 55 

  

III 15 

  

 

 

3. Critérios de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios 

gerais e dos critérios específicos de classificação apresentados para cada item 

e é expressa por um número inteiro. 

 

Resposta restrita  

Os critérios de classificação relativos aos itens de resposta restrita apresentam-

se organizados por níveis de desempenho. 

 

Resposta extensa  

Os critérios de classificação relativos aos itens de resposta extensa 

apresentam-se organizados por níveis de desempenho. 
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4. Material 

Dado tratar-se de uma Prova Oral, os alunos não poderão recorrer a nenhum 

tipo de material para além do fornecido pelo júri da Prova. 

 

5. Duração 

A prova oral tem a duração de 15 minutos. 

 

 


