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INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA – 93 - A2  

Prova Oral| 2021 

3º Ciclo do Ensino Básico 

 
O presente documento divulga informação relativa à prova oral do 3.º ciclo do ensino básico da 
disciplina de Português Língua Não Materna, a realizar em 2021, nomeadamente: 
 

- Objeto de avaliação 

- Caracterização da prova 

- Critérios gerais de classificação 

- Material 

- Duração. 
 

1 - OBJETO DE AVALIAÇÃO 
 

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

(PLNM) 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. 

Nesta prova, são objeto de avaliação o domínio das Competências Comunicativas em Língua, 

do nível A2 de proficiência linguística. 

A prova requer a mobilização de capacidades inerentes às competências lexical, gramatical, 

sociolinguística, pragmática e discursiva, privilegiando as seguintes Competências 

Comunicativas em Língua: 

- Utilizar, em situações do quotidiano, um repertório linguístico corrente. 

– Produzir expressões quotidianas breves, de modo a satisfazer necessidades simples de tipo 

concreto: pormenores pessoais, rotinas diárias, desejos e necessidades, pedidos de 

informação. 

- Usar padrões frásicos correntes e comunicar com expressões frequentes, sobre si próprio e 

sobre o que sente e pensa, sobre outras pessoas e sobre aquilo que fazem, sobre lugares e 

objetos. 
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2 – CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 
 

COMPETÊNCIAS LINGUÍSTICAS 
Cotação 

1- Produzir enunciados orais, coesos e coerentes, sobre assuntos 

do quotidiano, experiências vividas ou imaginadas, assuntos de 

interesse pessoal ou cultural, ou sobre assuntos abstratos; 

25 pontos 

2- Recorrer a um repertório linguístico suficientemente lato para 

relatar situações imprevistas, explicar o elemento principal de 

uma ideia ou de um problema com alguma precisão e exprimir o 

pensamento pessoal sobre assuntos abstratos ou culturais 

relacionados com o quotidiano; 

25 pontos 

3- Recorrer a vocabulário suficiente para se exprimir sobre 

assuntos como a família, os passatempos, os interesses, as 

viagens e as atualidades 

25 pontos 

4- Usar padrões frásicos correntes e comunicar com expressões 

frequentes, sobre si e sobre outras pessoas, sobre aquilo que 

fazem, sobre lugares e bens. 

25 pontos 

 100 pontos 

3 – CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

As Competências Comunicativas em Língua são avaliadas através de itens de construção 

(resposta curta). Neste grupo, não se requer qualquer tipo de conhecimento metalinguístico 

explícito. 

 

O número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2. 
 
 

ITENS COTAÇÃO 

1 25 pontos 

2 25 pontos 

3 25 pontos 

4 25 pontos 

 

4 – DURAÇÃO 

A prova oral tem a duração de 15 minutos. 
 

5 – MATERIAL 

Não se aplica. 


