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1. Objeto de avaliação  
 

A prova oral tem por referência O Perfil dos Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória (PA), as Aprendizagens 

Essenciais relativas a Português Língua Não Materna – nível A2 e as orientações presentes no Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas – QECR. Na prova, é objeto de avaliação o domínio da oralidade 

(interação e produção oral). 
 

2. Caracterização da prova 
 

2.1. Estrutura da Prova Oral e objeto de avaliação 
 

A prova decorre em três momentos distintos: 1º Momento-Interação examinador/examinando; 2º Momento-

Produção individual do examinando; 3º Momento-Interação em pares e/ou em grupo, sempre que possível.  

 

A prova requer a mobilização de capacidades implicadas nas competências linguística, pragmática e 

sociolinguística, nomeadamente as que a seguir se discriminam, por domínios: 
 

Leitura/Compreensão 

Compreender o sentido global de um texto ou de uma imagem; 

Compreender tópicos essenciais de uma sequência falada e/ou de uma sequência dialogal. 
 

Interação Oral 

Comunicar, embora com estruturas simples, sobre assuntos diversos (rotina, escola, meios de transporte, 

tempos livres, experiências pessoais…) 

Trocar informações sobre assuntos do quotidiano, familiares, experiências… 
 

Produção Oral 

Descrever lugares, ações e estados físicos e emocionais, manifestações artísticas, atividades de tempos livres, país…; 

Narrar vivências, acontecimentos, experiências e formular planos, desejos, ambições, projetos; 

Explicar gostos e opiniões. 

 

3. Critérios gerais de classificação da prova oral 
 

Explicitam-se, seguidamente, os cinco parâmetros que serão alvo de avaliação. 
 

PARÂMETROS EXPLICITAÇÃO 

ÂMBITO (gramatical e 
vocabular) 

Refere-se à capacidade de usar os recursos linguísticos necessários à comunicação, 
em termos de variedade, extensão/espectro do conhecimento linguístico. 

CORREÇÃO 
(gramatical/vocabular 

e fonológico) 

Refere-se à capacidade de usar as estruturas gramaticais de acordo com as regras do 
sistema linguístico, de usar o vocabulário adequado e apresentar uma pronúncia e 
entoação adequadas. 

FLUÊNCIA 
Refere-se à capacidade de formular ou de prosseguir um discurso com ritmo 
adequado ao contexto, sem que hesitações, pausas ou reformulações exijam 
demasiado esforço de compreensão ao(s) interlocutor(es). 

INTERAÇÃO 
Refere-se à capacidade de comunicar oralmente com outro(s) falante(s), envolvendo 
a negociação de significados entre emissor(es) e recetor(es) da mensagem. 

DESENVOLVIMENTO 
TEMÁTICO E 
COERÊNCIA 

Refere-se à capacidade de transmitir conhecimentos/informação e de se expressar 
acerca de qualquer um dos domínios/áreas de referência do programa da disciplina, 
encadeando ideias e organizando a informação. 

I N F O R M A Ç Ã O -  

P R O V A  
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O quadro seguinte apresenta as categorias, descritores que servirão de base à realização e avaliação da prova e 
cotação de cada categoria. 
 

CATEGORIAS DESCRITORES 
COTAÇÕES 

(em pontos) 

ÂMBITO 

Usa padrões frásicos básicos com expressões memorizadas, grupos 
de poucas palavras e fórmulas, de modo a comunicar informação 
limitada em situações simples do dia-a-dia. 
 

20 

CORREÇÃO 
Usa corretamente algumas estruturas simples, mas pode cometer 
ainda erros básicos sistematicamente. 
 

20 

FLUÊNCIA 

É capaz de se fazer compreender em enunciados muito curtos, 
mesmo com pausas, falsas partidas e reformulações muito 
evidentes. 
 

20 

INTERAÇÃO 

É capaz de responder a perguntas e de reagir a declarações simples. 
É capaz ainda de dar indicação de estar a seguir, mas raramente é 
capaz de compreender o suficiente para manter o discurso da 
conversa de acordo com o que pretende.  
 

20 

DESENVOLVIMENTO 
TEMÁTICO, E 
COERÊNCIA 

É capaz de narrar pequenos episódios com recurso a conectores 
simples (‘e’, ‘mas’ e ‘porque’). 
 

20 

 

A prova é cotada para 100 pontos. 
 
 

4. Materiais a utilizar e material não autorizado 
 

Todos os materiais serão facultados pelo examinador.  
O aluno não está autorizado a utilizar os seus materiais. 
 

5. Duração da Prova 
 
A avaliação da interação e da produção orais tem uma duração máxima de 15 minutos. 


