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O presente documento divulga informação relativa à prova final nacional do ensino básico da
disciplina de PORTUGUÊS – COMPONENTE ORAL a realizar em 2020, nomeadamente:
• Objeto de avaliação;
• Caracterização da prova;
• Material;
• Duração;
• Critérios gerais de classificação.

Objeto de avaliação
A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Programa e Metas Curriculares de Português
do Ensino Básico e Aprendizagens Essenciais) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa
prova oral de duração limitada, incidindo sobre os seguintes domínios de referência: Leitura, Educação
Literária, Expressão Orall

Caracterização da prova
Em cada domínio, o aluno será avaliado nas seguintes atividades:
. Domínio da Leitura — leitura em voz alta de um texto.
. Domínio da Educação Literária — resposta a itens relacionados com textos/autores do programa de
Português do 3º ciclo.
. Domínio da Expressão oral — elaboração de um discurso oral sobre uma imagem.
Os itens podem ter como suporte textos literários e textos não literários.
Na classificação das respostas a alguns itens, além de aspetos de conteúdo, podem ser considerados aspetos
de correção linguística.
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A prova é cotada para 100 pontos

Material
Caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.

Duração
A prova tem a duração máxima de 15 minutos.

Critérios gerais de classificação
Domínios
Leitura

Itens avaliados
 Fluência, ritmo, entoação.

Educação
Literária

 Compreensão do texto.
 Compreensão das perguntas.
 Capacidade de interpretação.
 Qualidade da expressão oral.

Expressão
oral

 Qualidade da expressão oral
e adequação discursiva.
 Capacidade ou qualidade da
argumentação.

Fatores de desvalorização
 Falta de ritmo, entoação.
 Inexpressividade.
 Dicção deficiente.
 Incorreta interpretação do
enunciado.
 Afastamento da pergunta
colocada.
 Falta de clareza.
 Argumentação não sustentada.
 Vazio de conteúdo.
 Falta de clareza.
 Incorreções linguísticas.

Cotação
(em pontos)
20

40

40

__________________________________________________________________________________________
Prova código
2/ 2

