INFORMAÇÃO – PROVA (código 94)

ANO LETIVO 2021/2022

PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA – B1
Prova Oral

9.º Ano de Escolaridade
DL n.º 55/2018 de 6 de julho; Despacho normativo nº 7-A/2022, de 24 de março; Decreto-Lei n.º 27-B/2022 de 23 de
março; Norma 01/JNE/2022.

O presente documento visa divulgar informação relativa à prova oral de equivalência à frequência
do 3.º ciclo do ensino básico da disciplina de Português Língua Não Materna (PLNM), nível de
proficiência B1, a realizar em 2022, nomeadamente:

 Objeto de avaliação
 Caracterização da prova
 Duração
 Critérios de classificação
.

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, as
Aprendizagens Essenciais e as orientações presentes no Quadro Europeu Comum de Referência
para as Línguas – QECR e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova
escrita de duração limitada, incidindo sobre os domínios da Leitura e das Competências
Comunicativas em Língua, do nível B1 de proficiência linguística.
Em cada domínio, a prova requer a mobilização de capacidades inerentes às competências lexical,
gramatical, sociolinguística, pragmática e discursiva, privilegiando as que a seguir se enunciam:

Leitura
 Compreender e interpretar textos em que predomine uma linguagem corrente ou um registo mais
formal da língua padrão;
 Compreender relatos de acontecimentos, ou a expressão de sentimentos e desejos, em textos
pouco extensos.
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Competências Comunicativas em Língua
 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;
 Utilizar vocabulário suficiente para se exprimir sobre assuntos como a família, os passatempos, os
interesses, as viagens e as atualidades.

Caracterização da prova
A prova pode ter como suporte um ou mais textos.
 Leitura, em voz alta, de um texto de carácter informativo e/ou literário (narrativo, poético ou
dramático).
 Resposta a um questionário orientado de interpretação de texto.
A prova é cotada para 100 pontos.

Critérios gerais de classificação
Na apreciação da prova avalia-se:
 A leitura e a compreensão de enunciados escritos
 A compreensão e a produção de enunciados orais
 A organização das ideias
 O respeito pelos aspetos básicos da estrutura e do funcionamento da língua
 A utilização de vocabulário adequado

A valorização dos domínios na prova apresenta-se no quadro 1.
Quadro 1 - Valorização dos Domínios

Leitura e Competências Comunicativas em Língua

Cotação (em pontos)

Adequação do discurso à temática proposta

20

Fluência

20

Pronúncia

20

Correção gramatical

20

Vocabulário

20
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A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios
específicos de classificação apresentados para cada item.

Duração
A prova tem a duração de 15 minutos.
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