Agrupamento de Escolas de Porto de Mós

Informação - Prova De Equivalência à Frequência de Português - Escrita

Prova 41 | 2022
1.º Ciclo do Ensino Básico
Despacho Normativo n.º 7-A/2022, de março de 2022.

Introdução
O presente documento divulga informação relativa à prova final do 1.º Ciclo da disciplina de Português, a realizar em
2022, nomeadamente:
•Objeto de avaliação
•Caracterização da prova
•Material
•Duração
Os critérios gerais de classificação serão publicados antes da realização da prova, em simultâneo com as instruções de
realização.

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais de
Português e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo
sobre quatro domínios de referência: Leitura (Compreensão), Educação Literária (Compreensão), Gramática e Escrita.

Caracterização da prova
As respostas são registadas no enunciado da prova.
A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens de construção (por exemplo, resposta restrita).
Os itens podem ter como suporte textos literários e textos não literários.
A prova pode mobilizar aprendizagens de todos os anos de escolaridade deste ciclo e reflete a complementaridade
dos domínios de referência da disciplina.
Na classificação das respostas a alguns itens, além de aspetos de conteúdo, podem ser considerados aspetos de
estruturação do discurso e de correção linguística.
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A prova integra um item de resposta extensa (mínimo de 90 palavras) em que se avaliam os aspetos seguintes:
extensão, género/formato textual, tema, pertinência da informação, vocabulário, organização textual, coesão textual,
morfologia, sintaxe, pontuação e ortografia.
Caso não cumpra de forma inequívoca a instrução no que respeita ao tema e à tipologia textual é classificada com zero
pontos em todos os parâmetros.
A prova é cotada para 100 pontos.
A classificação final da disciplina de Português corresponde à média aritmética simples, arredondada às unidades, das
classificações das duas componentes (escrita e oral).

As valorizações dos domínios da prova apresentam-se no Quadro 1.
Quadro 1 — valorização dos domínios

Grupos

Domínios

I
II
III
IV

Leitura
Educação Literária
Gramática
Escrita

Cotação
(em pontos)
25
25
20
30

Material
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta e folhas de
rascunho.
As respostas são registadas no enunciado.
A folha de rascunho fornecida ao aluno não será recolhida para classificação.
Não é permitida a consulta de dicionário nem de prontuário.
Não é permitido o uso de corretor.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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