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2.º Ciclo do Ensino Básico

Introdução
O presente documento divulga a informação relativa à prova oral da disciplina de Português,
nomeadamente:
•

Objeto de avaliação;

•

Caracterização da prova;

•

Critérios gerais de classificação;

•

Material;

•

Duração.

Realizam a prova os alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril. Deve também
ser considerado o Despacho Normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril.

Objeto de avaliação
A prova realiza-se ao nível de escola e tem por referência o Programa de Português conjugado
com as Metas Curriculares de Português do Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem
passível de avaliação numa prova oral de duração limitada.
A prova permite avaliar as aprendizagens nos domínios da leitura, compreensão e expressão
orais e conhecimento da gramática.
Serão contemplados os conteúdos temáticos e morfossintáticos da disciplina, tendo em conta as
aprendizagens definidas para o final do 2.º ciclo do Ensino Básico.

Caracterização da prova
A prova realiza-se oralmente;
A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da
disciplina;
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A prova é constituída por três grupos:
1. Leitura /Compreensão do texto
2. Gramática
3. Comunicação Oral
A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por quatro momentos.
A valorização relativa encontra-se no quadro seguinte:
Momentos

Domínios

Cotação

1.º Momento

Leitura

25 pontos

2.º Momento

Compreensão / Expressão

40 pontos

3.º Momento

Gramática

15 pontos

4.º Momento

Comunicação Oral

20 pontos

Critérios de Classificação
A prova oral é avaliada por um júri constituído por três professores e é pontuada de 0 a 100
pontos.
Na avaliação do aluno serão observados os seguintes critérios:
•

Leitura coesa e fluente; pronúncia e entoação adequadas;

•

Adequação da resposta à questão formulada;

•

Coesão e coerência na estrutura frásica e textual;

•

Adequação do vocabulário.

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e específicos
apresentados para cada momento. Esta classificação é expressa por um número inteiro, previsto
na grelha de classificação.
As respostas que não possam ser claramente identificadas como corretas são classificadas com
zero pontos.
Não será atribuída classificação a produções orais que não obedeçam ao tema proposto.

Material
O material a utilizar durante a prova será disponibilizado pelo júri.

Duração
A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos.
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