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INFORMAÇÃO PROVA – PROVA FINAL – ORAL 

Português (Prova  Oral) – (91)                         MAIO DE 2019 

 
Prova de 2019 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

 

 

O presente documento visa divulgar informações da prova oral da disciplina de Português do 3.º 

ciclo do ensino básico, a realizar em 2019 pelos alunos que se encontram abrangidos pelo 

número 11 do artigo n.º 14 do Despacho Normativo n.º 3-A/2019, de 26 de fevereiro.  

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida 

e do Programa/ Metas Curriculares da disciplina.  

 

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

 

• Objeto de avaliação;  

• Características e estrutura da prova;  

• Critérios gerais de classificação;  

• Material;  

• Duração.  

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

sobre a prova que irão realizar.  

 

 

Objeto de avaliação 

A prova final tem por referência o Programa de Português do Ensino Básico e as Metas 

Curriculares de Português para o Ensino Básico permitindo avaliar a aprendizagem passível de 

avaliação numa prova oral de duração limitada, nos domínios da Leitura e da Expressão Oral. 

 

Caracterização da prova 

.A prova oral é constituída por duas partes. 

1ª Parte: 

Leitura expressiva de um texto literário. (30 pontos) 
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2ª Parte: 

Expressão Oral: resposta a um questionário oral sobre o texto lido na primeira parte. 

7 questões de resposta fechada. (70 pontos) 

 

Tipologia de itens 

 

.Todas as respostas são de carácter obrigatório. 

 

 

Critérios gerais de classificação 

No exercício de leitura expressiva, o aluno será avaliado tendo em conta a fluência, o respeito 

pela pontuação e a expressividade. 

No exercício de expressão oral, o aluno será avaliado tendo em conta a articulação/coerência de 

ideias, a adequação discursiva, a riqueza vocabular e a fluência. 

Serão valorizados: 

A utilização adequada da terminologia científica exigida em cada questão; O domínio de 

conteúdos; a objetividade. 

 

 

Material 

Não é permitida a consulta de dicionário. 

 

Duração 

A prova oral de português tem a duração de 15 minutos. 

 

 

                                          Aprovada em reunião de Conselho Pedagógico de 15 de Maio de 2019 

 


