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Prova Oral de Equivalência à Frequência de Português Língua Não Materna 
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Objeto de avaliação 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova de Português Língua Não 

Materna, com os códigos 93 (A2) e 94 (B1), a realizar em 2021 pelos alunos que se encontram 

abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei nº54/2018, de 6 de julho e pelo 

Despacho Normativo n.º 10-A/2021, de 22 de março. 

 
Caracterização das provas 

 

O aluno realiza a prova oralmente. 

A avaliação da componente oral é feita em três momentos, concretizados num guião que pode 

ter um(a) domínio/ área de referência unificador(a) e/ou abranger vários(as) domínios/áreas 

de referência que se interligam:  

1.º – Interação entre o interlocutor e o(s) aluno(s); 

2.º – Produção individual do(s) aluno(s);  

3.º – Interação entre os alunos OU Interação entre o interlocutor e o aluno, no caso de se 

tratar apenas de um aluno.  

 

Os temas das atividades têm como referência o Quadro Europeu Comum de Referência para as 

Línguas (QECR), considerando os diferentes domínios em que as trocas verbais podem ocorrer 

(privado, público, profissional e educativo). Essas trocas verbais são operacionalizadas através 

dos atos discursivos, das sequências discursivas e dos formatos textuais indicados nos 

documentos curriculares em vigor. 

As provas são cotadas para 100 pontos, no Ensino Básico. 

 

Critérios de Classificação 

 

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

específicos de classificação e é expressa por um número, previsto na grelha de classificação. 

Sede: Escola Secundária de Mem Martins 
Escola Básica Maria Alberta Menéres; Escola Básica nº 2 de Mem Martins; Escola Básica nº 1 da Serra das  Minas 
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Será utilizado um guião da prova e uma lista de verificação para o registo da prestação dos 

avaliados. 
 

Material 

 

O material necessário é fornecido ao aluno pelos examinadores. 

 

Não é permitida a consulta de dicionário. 

 

Duração da Prova 

 

A prova tem a duração máxima de 15 minutos, e a sua realização é aberta à assistência do 
público.   

 

Critérios gerais de classificação 

A componente oral da prova de Português Língua Não Materna faz média aritmética simples, 

arredondada às unidades, de acordo com a escala e a tabela mencionadas no n.º 5 do artigo 

11.º, do Despacho Normativo n.º 1-A/2017, de 6 de abril, com a componente escrita da prova 

final. 

 

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

específicos de classificação e é expressa por um número, previsto na grelha de classificação. 

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

avaliados. 

 


