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O presente documento visa divulgar as características da prova oral de final do 2.º ciclo do ensino
básico da disciplina de Português, a realizar em 2017 pelos alunos que se encontram abrangidos pelos
planos de estudo instituídos pelo Decreto -Lei n.º 139/2012, de 5 de julho alterado pelo Decreto-Lei
nº91/2013, de 10 de julho, o Decreto-Lei nº 176/2014, de 12 de dezembro e pelo Decreto-Lei
nº17/2016, de 4 de abril.
Deve ainda ser tido em consideração o Despacho normativo n.º 1 – F/2016, de 5 de Abril e o
Despacho normativo n.º 1 – A/2017, de 10 de fevereiro.
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida, do
Programa e das Metas da disciplina.
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:
• Objeto de avaliação;
• Caracterização da prova;
• Critérios gerais de classificação;
• Material;
• Duração.
OBJETO DA AVALIAÇÃO
A prova tem por referência o Programa de Português do Ensino Básico, homologado em 2009,
aplicando-se supletivamente as Metas Curriculares de Português, e permite avaliar a aprendizagem
passível de avaliação numa prova oral de duração limitada, nos domínios da Compreensão oral, na
Leitura em voz alta e na Expressão oral.
CARACTERIZAÇÃO DA PROVA
A prova é cotada para 100 pontos.
A prova é constituída por três grupos.
A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1.
Quadro 1 — Valorização dos domínios
Grupos
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Domínios

Cotação
(em pontos)

I

Compreensão oral

24

II

Leitura em voz alta.

16

III

Expressão oral.

60
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 No Grupo I, serão ouvidos um texto e perguntas sobre o mesmo. As respostas às perguntas serão
itens de seleção (escolha múltipla) que deverão ser assinaladas numa folha que será fornecida.
 No Grupo II, a prova integrará um texto que deverá ser lido em voz alta.
 No Grupo III, será avaliada a expressão oral.
O grupo I tem como suporte a compreensão oral (ouvir). O texto e as perguntas serão ouvidos.
Todos os alunos farão a primeira parte da prova em simultâneo a fim de assinalar as respostas aos itens
de seleção em simultâneo.
No Grupo II, avalia-se a capacidade da leitura em voz alta. Essa leitura será preparada
silenciosamente (5 minutos antes da leitura em voz alta).
O Grupo III permite avaliar a forma como o aluno se expressa oralmente. Serão feitas perguntas
sobre o texto que acabou de ser lido ou sobre assuntos que revelem ser de interesse para o aluno.
CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
A classificação a atribuir a cada grupo resulta da aplicação dos critérios definidos a seguir:
 O Grupo I terá até 10 itens de escolha múltipla cuja cotação será entre 1 a 6 pontos cada.
A cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a opção
correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.
 O Grupo II terá como parâmetros de avaliação a voz; a entoação (ritmo / expressividade) e o
respeito pela pontuação do texto lido.
 O Grupo III terá como parâmetros de avaliação a clareza da expressão; a adequação da
linguagem (interação linguística com o interlocutor) e a pertinência das respostas dadas
(conteúdo das respostas).
MATERIAL
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével,
azul ou preta. As respostas (Grupo I) são registadas no enunciado da prova.
Não é permitido o uso de corretor.
DURAÇÃO
A prova tem a duração de 15 minutos.
Montijo, 02 de maio de 2017
O coordenador da disciplinar de Português do 2.º Ciclo
Luís de Oliveira
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