
 
 

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
Direção Regional da Educação  

 

Página 1 de 1 
 

Ano Letivo 
2019/2020 

IInnff oorr mmaa ççãã oo-- PP rroo vvaa   ddee   ee qq uu iivvaa llêê nncc iiaa   àà   ffrree qq uuêê nncc iiaa     

ddoo  EE nn ssii nnoo  BB áá ssiicc oo    
 (De acordo com o artigo 35º do Despacho Normativo n.º 3-A/2020, de 05 de março de 2020) 

Disciplina: 
Código: 

Português (oral) 
81 

Ano de Escolaridade: 9.º ano  

Duração da Prova:  15 minutos  
 OBJETIVOS: 

 A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Português para o Ensino Básico e 
Aprendizagens Essenciais. 

• Adequar o discurso à situação comunicativa; 

• Ler expressivamente; 

• Compreender global e seletivamente um texto; 

• Expor ideias de forma coerente e articulada; 

• Desenvolver o(s) tema(s) em análise, de forma pertinente e coerente. 
 
OBJETO DE AVALIAÇÃO (conteúdos programáticos)  

• Texto narrativo (em prosa e/ou em verso); 

• Texto dramático; 

• Gramática (aplicada aos textos em análise); 

• Texto opinião. 
 
ESTRUTURA DA PROVA/TIPO DE ITENS 

 

• Etapa 1: Leitura do excerto de um texto;  

• Etapa 2: Resposta a um questionário (domínio da Leitura e Educação Literária – itens de resposta restrita);  

• Etapa 3: Defesa (argumentação) de um tema decorrente da análise de texto de género literário diferente. 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

Leitura expressiva:                           (15 Pontos)  

Leitura expressiva, com uma dicção clara e audível. Fluência, ritmo e entoação adequados ao texto, 

respeitando a pontuação.   

Exposição oral:                                  (35 Pontos) 

Exposição clara das ideias, utilizando um discurso adequado à situação comunicativa. Uso de um vocabulário 

variado, evidenciando um bom domínio das estruturas sintáticas. Capacidade de reformulação do discurso. 

Domínio dos conhecimentos:       (50 Pontos) 

Seleção pertinente da informação. Capacidade de reformular o discurso, ao nível do conteúdo. Domínio dos 

conteúdos abordados. 

 
MATERIAL:  

O material necessário será fornecido pelos examinadores. 
DATA DA PUBLICAÇÃO: 22 de maio de 2020 


