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1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova 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 Euro-

peu Comum de Referência para as Línguas – QECR. 

Na prova, é objeto de avaliação a produção e interação orais.   

 

2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 

Avalia-se o desempenho do examinando em atividades de interação e produção orais, que se desenvolvem 

em três momentos, com a seguinte tipologia de atividades: 

 Interação examinador-examinando; 

 Produção individual do examinando com base num suporte visual; 

• Produção individual do examinando relativo a um tema proposto. 

Os temas das atividades têm como referência o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas 

(QECR), considerando os diferentes domínios em que as trocas verbais podem ocorrer (privado, público, 

profissional e educativo). Essas trocas verbais são operacionalizadas através dos atos discursivos, das 

sequências discursivas e dos formatos textuais indicados nos documentos de referência. 

A prova é pontuada de 0 a 100 pontos. 

 

A classificação final da prova corresponde à média aritmética simples, arredondada às unidades, das 

classificações das duas componentes expressas numa escala percentual de 0 a 100, convertida na escala de 

1 a 5. 

 

Momentos Duração Procedimentos 

1.º Momento: 
Interação examinador-examinando  

+/- 3 
minutos 

O examinador coloca questões ao aluno. O aluno 
responde às questões do examinador. 

2.º Momento: 
Produção individual do 

examinando  

+/- 5 
minutos 

O examinando, no período de tempo indicado, 
descreve a(s) imagem(ns) apresentada(s) pelo 
examinador. 

3.º Momento: 
Produção individual do 

examinando 

+/- 7 
minutos 

O examinando, no período de tempo determinado, 
organiza e apresenta a sua exposição oral, de acordo 
com a instrução e com base no(s) suporte(s) 
apresentado(s) pelo examinador. 
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3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

O desempenho dos alunos será classificado considerando os seguintes parâmetros e pontuação: 
 

Âmbito (gramatical e 
vocabular) 

Correção/Controlo (grama-
tical/vocabular e fonológi-

co) 
Fluência 

Desenvolvimento 
Temático, Coerência 

e Coesão 
Interação TOTAL 

20 20 20 20 20 
100 

pontos 
 

O desempenho no domínio da interação e da produção orais é avaliado e classificado por meio de uma ficha 

de registo da classificação. Os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempe-

nho. 

Se permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois 

tidos em consideração. Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é classificada com zero 

pontos. Se permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de en-

tre os dois tidos em consideração. Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é classificada 

com zero pontos. 

 

 

O entendimento que se faz destes parâmetros é o seguinte: 

• Âmbito – refere-se à capacidade de usar os recursos linguísticos necessários à comunicação, em termos de 

variedade, extensão/espectro do conhecimento linguístico; 

• Correção/Controlo – refere-se à capacidade de usar as estruturas gramaticais de acordo com as regras do 

sistema linguístico e, igualmente, de usar o vocabulário adequado/apropriado, bem como a pronúncia e a 

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); 

• Desenvolvimento Temático, Coerência e Coesão: 

- Desenvolvimento Temático – 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, 

– Coerência e Coesão – refere-se à capacidade de encadear ideias e de organizar informação, activando 

componentes da competência discursiva, como os conectores; 

• 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. 

 

4. DURAÇÃO 

A prova tem a duração máxima de 15 minutos. 

 

5. MATERIAL AUTORIZADO 

Todo o material necessário será fornecido pelo júri, no momento da realização da prova. 


