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3º Ciclo do Ensino Básico

O presente documento visa divulgar as características da prova oral do 3.º ciclo do ensino básico da disciplina
de Português, a realizar em 2018 pelos alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos
pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho.
Deve ainda ser tido em consideração o Despacho Normativo n.º 24-A/2012, de 6 de dezembro, bem como o
Despacho n.º 15971/2012, de 14 de dezembro e o Despacho normativo n.º 5-A/2014, de 10 de abril.

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:

1. Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Básico e permite avaliar a
aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada, incidindo sobre os domínios da
Leitura, da Educação Literária, da Gramática e da Oralidade.
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.

A) Domínios
 Leitura / Educação Literária
 Ler com expressividade, fluência e correção em voz alta um texto/excerto;
 Respeitar a pontuação e a entoação;
 Interpretar textos de diferentes tipologias e graus de complexidade;
 Reconhecer a variação da língua.
 Oralidade
 Expressar-se com fluência e correção, usando um vocabulário e estruturas gramaticais
diversificados e recorrendo a mecanismos de organização e de coesão discursiva;
 Apresentar e defender ideias e pontos de vista pertinentes suscitados pelo texto lido;
 Explicitar criticamente o significado e a intencionalidade do texto.
 Gramática
 Explicitar aspetos da morfologia do Português;
 Explicitar aspetos fundamentais da sintaxe do Português;
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 Reconhecer propriedades das palavras e formas de organização do léxico.

B) Domínios/Conteúdos
 Educação Literária:
 Texto Narrativo
 Texto Dramático
 Texto Épico
 Texto Lírico
 Crónica
 Gramática:
 Classe e subclasse de palavras;
 Tipos e formas de frases;
 Tempos e modos verbais;
 Frase simples e frase complexa;
 Frase complexa: divisão e classificação de orações;
 Funções sintáticas.

2. Caracterização da prova oral
A prova é cotada para 100 pontos.

Modalidade, tipologia de itens e cotação
 Leitura expressiva e correta de um texto/excerto.
(20 pontos)

 Questionário orientado/compreensão de leitura.


questionário oral sobre o conteúdo do texto/excerto com itens de resposta
curta/restrita /aberta.
(50 pontos)

 Questionário oral que incide sobre o conteúdo “Gramática” com itens de resposta fechada.
(30 pontos)

3. Critérios gerais de classificação
 Fatores de valorização:
 Fluência da leitura;
 Fluência e correção do discurso;
 Correção do conteúdo das respostas;
 Correção lexical e gramatical.
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 Fatores de desvalorização:
 Afastamento do tema/assunto proposto;
 Desenvolvimento confuso e desordenado das ideias;
 Erros de sintaxe.

4. Material a utilizar:
O material é fornecido pela escola.



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