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Ano letivo de 2019-2020  

Informação-prova 
Prova Final a nível de Escola 

Prova oral 
Português Código da prova: 81   

3.º Ciclo do Ensino Básico 
Duração da prova:   15    minutos  

Tolerância:   00   minutos 
Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho; Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril; Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho; Despacho normativo n.º 3-
A/2020, de 5 de março; Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril 

 

 O presente documento divulga informação relativa à prova final a nível de escola de Português - Oral (81), a 
realizar em 2020, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 
• Caracterização da prova 
• Critérios gerais de classificação 
• Material 
• Duração 

 

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 quatro domínios de referência:  

Oralidade, Leitura, Educação Literária e Gramática. 

Caracterização da prova 

A prova é cotada para 100 pontos.  

A prova é constituída por três grupos/momentos, de acordo com os domínios de referência. (Quadro 1) 

A distribuição da cotação pelos grupos/momentos apresenta-se no quadro seguinte.  

Quadro 1 
 

Momentos Domínios Cotação 
(em pontos) 

I Leitura e Educação Literária - Leitura de texto(s) literário(s) 
ou não literário(s) e compreensão do(s) mesmo(s) 
  

45 

II Gramática - Aplicação de conteúdos gramaticais 
  

25 

III Oralidade - Exposição oral 
  

30 

 

A prova reflete a complementaridade dos domínios de referência da disciplina.  

As respostas aos itens podem implicar a mobilização de conhecimentos sobre as obras e os textos 
obrigatoriamente estudados no 9.º ano de escolaridade (por exemplo, para expor oralmente um pequeno 
comentário crítico ou uma breve exposição, ou para estabelecer relações de intertextualidade). 

Em cada momento, para além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de outros domínios.  



2/2 
 

Critérios Gerais de Classificação 

O aluno deverá ser capaz de: 

 Ler expressivamente, em voz alta, texto(s) literário(s) ou não literário(s); 

 Interpretar textos de diferentes categorias e géneros e graus de complexidade; 

 Explicitar aspetos fundamentais da sintaxe do Português; 

 Reconhecer propriedades das palavras e formas de organização do léxico; 

 Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e estruturas gramaticais diversificados e recorrendo 

a mecanismos de organização e de coesão discursiva; 

 Participar oportuna e construtivamente em situações de interação oral. 

 

A prova oral implica a presença de um júri e a utilização, por este, de um registo de observação do desempenho 
do aluno. 

 

Material 

Todo o material necessário será fornecido pelo júri da prova. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 15 minutos.              
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