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1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens 

Essenciais da disciplina e as orientações presentes no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas 

– QECR. Na prova, são objeto de avaliação a interação ou mediação e produção orais. 

 

2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 

A prova oral consiste na realização de três atividades de interação/produção oral, cujos temas se inserem 

nas áreas dos conteúdos socioculturais enunciados no Programa e/ou em situações do quotidiano. As três 

atividades são realizadas na seguinte sequência:  

Atividade A – Interação do examinador/examinando em que este responde a questões sobre si, a sua família, 

ou situações correntes do dia-a-dia.  

Atividade B – Descrição e comentário de uma ou mais imagens.  

Atividade C - A partir da(s) imagem/ imagens o examinando fala sobre as suas preferências, hábitos, 

experiências e opiniões. 

 

 
3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

A prova é cotada para 100 pontos. São consideradas quatro categorias para classificação do desempenho do 

aluno: 

Âmbito/ Domínio do vocabulário relacionado com o tema – 25 pontos; 

Fluência/Pronúncia e interação – 25 pontos;  

Correção linguística – 25 pontos.  

Desenvolvimento Temático e Coerência– 25 pontos;  

Os critérios de classificação para cada categoria estão organizados por níveis de desempenho. É classificada 

com zero pontos qualquer resposta que não atinga o nível 1 de desempenho. 

O professor interlocutor faz uma avaliação holística da prestação dos alunos; o(s) professor(es) 

classificador(es) faz(em) uma avaliação analítica. 

 

4. DURAÇÃO 

A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos. 

 

5. MATERIAL 

Não é permitida a consulta de dicionário.  

O júri facultará o material necessário à prova. 


