Escola Básica e Secundária de Santa Maria
Ano Letivo 2016/2017
Informação - Prova oral – Ensino Básico
Português – 2.º Ciclo
Portaria n.º 102/2016, de 18 de outubro

O presente documento divulga informação relativa à prova oral da disciplina de Português –
6.º ano de escolaridade – a realizar em 2017, nomeadamente:
1. Objeto de avaliação;
2. Características e estrutura da prova;
3. Critérios de classificação;
4. Material;
5. Duração.

1. Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa e as 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 e da
Gramática.

2. Características e estrutura da prova;
A prova realiza-se oralmente.
A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos
da disciplina.
A prova é cotada para 100% e é constituída por três momentos.
No primeiro momento, avalia-se o desempenho do aluno no domínio da leitura através da
leitura do texto em voz alta.
No segundo momento, avalia-se a compreensão/interpretação do texto lido através da
verificação da compreensão global do texto e as ideias-chave.
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No terceiro momento, avaliam-se os conhecimentos do aluno no domínio da gramática
nomeadamente classes de palavras e funções sintáticas.

Quadro 1 – Valorização dos domínios

Momentos

Domínios

Cotação
(em percentagem)
25%

1.º

Leitura

2.º

Educação Literária

55%

3.º

Gramática

20%

2. Critérios de Classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos
critérios específicos de classificação apresentados para cada momento. É expressa por
uma percentagem, prevista na grelha de classificação.
São classificadas com zero pontos percentuais as respostas que não possam ser claramente
compreendidas.
Não será atribuída classificação a produções orais que não obedeçam ao(s) tema(s)
proposto(s).

3. Material
O material a utilizar durante a prova será disponibilizado pelo professor.

4. Duração
A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos.
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