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INFORMAÇÃO - PROVA EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA (PEF)  - Ano letivo 2021/2022 - Código 93 
Ao abrigo do Despacho Normativo n.º 7-A/2022 de 24 de março - [Capítulo III  Art.º 22.º, Ponto 1, alínea a] 

 

Duração da prova: 15 minutos (Oral) 
3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO  

9.º Ano de Escolaridade 
DISCIPLINA: PLNM (A2) 

 

1. Objeto de avaliação:  A Prova Extraordinária de Avaliação  de  Português  tem como referência o Perfil dos Alunos à saída da Escolaridade 

Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais homologados para a disciplina de Português Língua Não Materna (nível de proficiência A2) e permite 

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

 
 

Domínio Conteúdos Aprendizagens Essenciais / Competências 

 
Leitura  

 
 
 
 
 

Interação Oral 
 
 
 
 
 
 

 
Leitura de textos em voz alta com correção 
progressiva ao nível da articulação, pronúncia e 
expressividade.  
 
 
 
 
Deteção dos principais tópicos em sequências 
dialogais produzidas por pelo menos dois 
interlocutores (interações quotidianas orais, 
debate, entrevista) 
Troca de informação em conversações sobre 
questões relacionadas com assuntos conhecidos 
ou de interesse pessoal (conversa sobre assuntos 
do quotidiano, descrição de reações, etc.). 
Solicitação de esclarecimentos com recurso aos 

 
1.Compreender o sentido global, o conteúdo e a intencionalidade de textos de linguagem corrente. 
2.Reconhecer a sequência temporal dos acontecimentos em textos narrativos. 
 
 
 
 
3.Trocar informação em diálogos relacionados com assuntos de ordem geral ou de interesse pessoal. 
4.Dar e pedir instruções. 
5.Reagir a instruções. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Produção oral 
 
 

 
  

processos mais comuns de cortesia. 
 
 
 
 
 
Aperfeiçoamento da articulação, entoação e ritmo 
do português padrão, através de recitação de 
quadras populares, letras de canções, etc. 
Aperfeiçoamento da fluência oral através da 
participação em pequenas dramatizações ou 
diálogos encenados. 
Reprodução oral do conteúdo de enunciados 
escritos (do próprio aluno ou não). 
Reelaboração, por parte do aluno, de segmentos 
orais (ex. reprodução de relatos). 
Explicitação de dados visuais (quadros, tabelas, 
esquemas). 
Descrição de imagens (fotografias, gravuras). 
Apresentação breve de uma 
questão/problema/conceito com recurso a suporte 
de imagem. 
Apresentação de opiniões próprias/pessoais 
através de recurso recorrente a verbos como 
considero, penso, julgo, acho, suponho, acredito, 
etc.; a orações completivas e a formulações, como 
sou de opinião, em meu entender, na minha 
perspetiva, tanto quanto me é dado saber, etc. . 
 
 

 
 
 
 
 
6.Narrar vivências, acontecimentos e experiências e formular planos, desejos, ambições e projetos. 
7.Prosseguir um discurso livre de forma inteligível. 
8.Descrever lugares, ações e estados físicos e emocionais. 
9.Apresentar questões, problemas e conceitos, recorrendo a imagens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Caraterização e estrutura da prova, critérios gerais de avaliação, cotações e material necessário 
 

Caracterização e Estrutura da Prova Critérios gerais de classificação da prova  Cotações 
Material 

necessário 

 
Todas as respostas são dadas oralmente. 
 
Grupo I – Leitura 
 
Grupo II – Interação oral 
 
Grupo III – Produção oral   

 A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos. 

 Na prova oral intervêm um aluno e um júri constituído por três 

professores: um professor interlocutor que interage com o examinando 

e lhe fornece as instruções para a realização das atividades seguindo 

um guião e dois professores classificadores que observam a 

prestação do examinando e anotam a classificação. 

 A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. 

 As respostas inaudíveis ou que não possam ser claramente 

identificadas são classificadas com zero pontos. 

 As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova. 

Grupo I - 20 pontos  
 
Grupo II - 40 pontos  
 
Grupo III - 40 pontos  
 
Total - 100 pontos 

Não é necessário 
material para a 

realização desta 
prova.  

O examinando 
apenas pode 

utilizar o material 
que lhe for 

entregue pelo júri 
da prova. 

 


