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1. 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 aprendizagens passíveis 

de avaliação numa prova oral de duração limitada, nos domínios da Leitura e da Educação Literária. 

Relativamente ao domínio da Educação Literária, a prova pode incluir textos que constam da «Lista 

de obras e textos para Educação Literária» (Metas Curriculares de Português) ou outros textos 

representativos da literatura portuguesa e da literatura estrangeira. 
 

 

2. Caracterização da Prova 

 

A prova consiste na realização da oralidade, que se desenvolve a partir da leitura de textos. 

   

DOMÍNIOS CONTEÚDOS ESTRUTURA COTAÇÃO 

Leitura 
Leitura expressiva e interpretação de textos de 

diferentes tipologias; utilização de 

procedimentos adequados à organização e 

tratamento da informação. 

 

Textos de diferentes 

tipologias. 

Parte I 

 

 

70% 

Educação Literária 

Interpretação de textos literários; 

Apreciação de textos literários. 

Texto literário  

(narrativo/poético 

/dramático/épico).1 

 

 

Parte  II 

 

 

30% 

 

 

 
1 Incluem-se aqui as obras de estudo do 9º ano (Auto da Barca do Inferno de Gil Vicente e Os Lusíadas de Luís de 

Camões) 
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3. Critérios de classificação 

 

No exercício de leitura expressiva, o aluno será avaliado tendo em conta a fluência, o respeito pela 

pontuação e a expressividade. 

 

No exercício de expressão oral, a classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos 

critérios gerais e dos critérios específicos de classificação apresentados para cada item e da 

produção de um discurso correto nos planos lexical e semântico. 

 

São consideradas cinco categorias para a classificação do desempenho oral do aluno: 

Eficácia comunicativa - capacidade de usar os recursos linguísticos necessários à comunicação, em 

termos de variedade, extensão/espectro do conhecimento. 

Correção - capacidade de usar as estruturas gramaticais. 

Fluência - capacidade de formular e/ou prosseguir um discurso com ritmo adequado ao contexto, sem que 

hesitações, pausas ou reformulações exijam demasiado esforço de compreensão ao(s) interlocutor(es). 

Desenvolvimento temático e coerência: Desenvolvimento temático - capacidade de utilizar 

conhecimentos/informação e de se expressar sobre qualquer um dos temas prescritos pelo programa da 

disciplina. Coerência - capacidade de sequenciar ideias e de organizar informação, ativando componentes 

da competência discursiva. 

Interação - capacidade de comunicar oralmente com outro(s) falante(s), envolvendo negociação de 

significado entre emissor(es) e recetor(es) da mensagem. 

 

 

4. Material a utilizar 

Textos fornecidos pelo júri da prova. 

Não é permitida a consulta de dicionário. 

 

 

5. Duração da Prova 

A prova tem a duração de 15 minutos. 

 


