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1. Introdução
O presente documento visa divulgar as características da prova de tipo oral, respeitante à avaliação de
regime não presencial, da disciplina e módulo acima identificados, a realizar ao abrigo da Portaria nº
242/2012 de 10 de agosto.
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:
• Objeto de avaliação;
• Caracterização e estrutura;
• Critérios gerais de classificação;
• Material;
• Duração;
• Condições de aprovação.

2. Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa de Português de Ensino Recorrente de Nível Secundário
(homologado em 25/03/2002), centrando-se nos conteúdos declarativos relativos ao módulo 7, domínios
de expressão e compreensão do Oral, de Leitura e do Funcionamento da Língua, e permite avaliar a
aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada.

Privilegiam-se os seguintes conteúdos:
- Texto lírico



Leitura expressiva, em voz alta, de um poema;
Identificação, caracterização e expressividade de elementos constitutivos do texto.

- Funcionamento da língua
 Classes de palavras
 Tempos e modos verbais
 Funções sintáticas
 Coordenação e subordinação
 Coerência e coesão
 Relações semânticas entre palavras

3. Caracterização da prova
O aluno realiza a prova oralmente, com recurso a suporte textual.
A prova é cotada para 200 pontos e divide-se em três partes, de acordo com o expresso no quadro 1.

Quadro 1 – Estrutura da Prova
Atividades
Parte 1 – Leitura, pelo avaliado, de um poema
Parte 2 – Resposta oral a questionário elaborado a partir de um poema
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Parte 3 – Resposta oral a questões de Funcionamento da Língua

50

4. Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios
específicos apresentados para cada item.
As respostas aos itens são classificadas de forma dicotómica ou por níveis de desempenho, de acordo com
os critérios específicos. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.
São classificadas com zero pontos as respostas em que se verifique o afastamento integral do assunto
proposto.
São considerados os critérios seguintes para a classificação do desempenho do aluno:
 Ler com fluência e expressividade;


Identificar e caracterizar elementos textuais solicitados;



Expressar-se com correção e coerência, de acordo com as finalidades e situações de
comunicação;



Emitir opiniões / juízos valorativos;



Aplicar corretamente as caraterísticas prosódicas da língua portuguesa;



Utilizar um discurso correto e fluente;



Selecionar vocabulário variado e adequado;



Conhecer estruturas do funcionamento da língua portuguesa.

5. Material
O material a usar durante a prova é disponibilizado pelo júri.

6. Duração
A prova tem a duração de 15 a 25 minutos.

7. Condições de aprovação
A Prova Oral tem um peso de 50% na classificação final.
De acordo com a Portaria nº 242/2012 de 10 de agosto, sempre que a avaliação for constituída por
diferentes provas, a aprovação resulta da média aritmética simples das classificações obtidas nas
diferentes provas (escrita e oral), arredondada às unidades, não podendo nenhuma dessas classificações
ser inferior a 8 valores.
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