
 
 

 

MATRIZ — PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO 

Português   -      Oral                                                                                                                2020 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

___________________________________________________________________________ 
 
INTRODUÇÃO 

O presente documento visa divulgar as características da prova O presente documento divulga 

informação relativa à Prova Extraordinária de Avaliação da disciplina de Português do 1.º ciclo, a realizar 

em 2020. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta do Programa da disciplina e as 

Aprendizagens Essenciais da mesma. 

 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

▪ Objeto de avaliação; 

▪ Conteúdos; 

▪ Características e estrutura; 

▪ Critérios de classificação; 

▪ Material. 

 

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos, para que fiquem devidamente informados sobre a 

prova que irão realizar. 

 

Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado dos 

itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão balizados pelo 

Programa, em adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito. 

 
 

1. OBJETIVOS 
 

A prova tem por referência o Programa de português em vigor homologado em 2015 e permite avaliar a 

aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em domínios do Programa da disciplina, passíveis de 

avaliação em prova escrita, de duração limitada.  
 

A prova tem duas componentes: uma escrita e outra oral. A primeira permite avaliar a aprendizagem nos 

domínios da Leitura, da Educação Literária, da Gramática e da Escrita; a segunda permite avaliar a 

aprendizagem e os conteúdos, enquadrados nos domínios da Leitura, da Compreensão Oral, da Expressão 

Oral e da Gramática. 
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2. CONTEÚDOS 

 
A prova avalia a aprendizagem nos três domínios do programa. 

 
Domínios (componente Oral): 

Tema/Domínio Conteúdos/aprendizagens 

Leitura e escrita 
- Fluência de leitura: velocidade, precisão e prosódia; 
- Compreensão do texto: apreensão crítica do significado e 
intencionalidade do texto. 

 Gramática 

 - Conhecimento das propriedades das palavras e explicitar 
aspetos fundamentais da sua morfologia e do seu 
comportamento sintático. 
- Reconhecer classes de palavras. 

Oralidade 

- Produção de discursos, usando a palavra de forma audível, 
com boa articulação, entoação e ritmo adequados, e olhando 
o interlocutor; 
- Justificar opiniões, atitudes, opções; 
- Identificar ideias‐chave de um texto ouvido. 

 
 

3. ESTRUTURA E COTAÇÕES 
 

A prova oral é constituída por um único momento, individual, de interação com os examinadores. A 

resolução da prova implica a mobilização, por parte dos examinados, de competências indicadas no 

programa. 

A prova oral é, igualmente, cotada para 100 pontos.  

A valorização dos domínios na prova oral apresenta-se no Quadro 1. 

 

          Quadro 1 – Valorização dos temas/domínios 

Domínios Conteúdos Cotação 

Oralidade 
Discurso oral 13% 

Expressão oral 13% 

Leitura 
Leitura 25% 

Compreensão do texto 25% 

Gramática 
Propriedades das palavras 12% 

Classe das palavras 12% 

 

 

4. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 
 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos 

de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 
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Itens de avaliação Fatores de desvalorização 

Leitura: 
- Fluência/ ritmo/entoação; 
- Expressividade. 

- Falta de entoação; 
- Inexpressividade; 
- Articulação pouco clara. 

Compreensão de leitura: 
- Compreensão do texto; 
- Compreensão de perguntas; 
- Capacidade de interpretação.  

- Incorreta interpretação do conteúdo do enunciado; 
- Incorreta seleção de informação solicitada; 
- Afastamento de conteúdo; 
- Falta de clareza.  

Expressão Oral: 
- Qualidade da expressão oral e adequação 
discursiva; 
- Capacidade/ qualidade de argumentação; 
- Capacidade de reagir às questões com 
pertinência. ; 

- Incorreta seleção da informação solicitada; 
- Argumentação não sustentada; 
- Afastamento da pergunta colocada/ vazio de conteúdo; 
- Falta de clareza; 
- Incorreção de língua. 

Gramática: 
- Conhecimento da propriedade das palavras; . 
- Conhecimento da classe das palavras. 

 
- Desconhecimento da propriedade das palavras. 
- Desconhecimento da classe das palavras. 

 
 

5. MATERIAL 
 

O aluno não poderá utilizar qualquer tipo de material durante a prova. 

 

6. DURAÇÃO 
 

A prova não deve ultrapassar a duração de 15 minutos. 


