
INFORMAÇÃO-PROVA A NÍVEL DE ESCOLA

PORTUGUÊS 2022

Prova 81 - Prova oral Despacho Normativo n.º 7-A/2022

3.º Ciclo do Ensino Básico

O presente documento divulga informação relativa à Prova Oral a Nível de Escola do 3.º Ciclo

da disciplina de Português, a realizar em 2022, nomeadamente:

• Objeto de avaliação
• Características e estrutura da prova
• Critérios gerais de classificação
• Material autorizado
• Duração da prova

Objeto de avaliação

A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais em conformidade com o Perfil

do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, respeitando as adequações constantes

do Programa Educativo Individual (PEI) dos alunos, e permite avaliar a aprendizagem

passível de avaliação numa prova oral de duração limitada, incidindo sobre os domínios

da Compreensão/Expressão Oral, da Educação Literária e da Gramática.

Características e estrutura da prova

A prova é realizada oralmente e cotada para 100 pontos.

A classificação final corresponde à média aritmética simples das classificações das duas

componentes (escrita e oral).

O Grupo I e o Grupo II têm como suporte um enunciado escrito com o texto literário a

partir do qual formular-se-ão as questões.

No Grupo I, além da interpretação de textos/excertos em presença, a resposta aos

itens implica a mobilização de conhecimentos sobre conteúdos abordados

presencialmente. O Grupo I integra itens de construção (resposta restrita e aberta).

O Grupo II implica a mobilização de conhecimentos sobre o plano morfológico, o plano

da classe das palavras e o plano sintático. O Grupo II integra itens de construção

(resposta curta).
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O Grupo III é constituído por um item de resposta extensa. Este item apresenta

orientações no que respeita à tipologia textual e ao tema.

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

Quadro 1- Valorização dos domínios

Domínios
Cotação

(em pontos)

Grupo I — Educação Literária 50

Grupo II — Gramática 20

Grupo III — Expressão Oral 30

Os itens envolvem todos a avaliação do domínio da Compreensão/Expressão Oral.

Critérios gerais de classificação

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos
critérios específicos apresentados para cada item.

A impercetibilidade da oralidade do aluno implicará a anulação da questão.

Itens de construção
Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída se a resposta estiver
totalmente correta.

Nos itens de resposta restrita e aberta, os critérios de classificação apresentam-se
organizados por níveis de desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho e a
cada etapa corresponde uma dada pontuação. Podem ser atribuídas pontuações a
respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. Em qualquer
resolução alternativa ou incompleta, a pontuação deverá ser adaptada a essa
resolução.
O peso percentual do parâmetro da forma é, aproximadamente, 40% da cotação total
atribuída ao item.

Nos casos em que a pontuação referente aos aspetos de conteúdo seja igual ou inferior
a um terço do previsto, os descontos relativos aos aspetos de organização e correção
da expressão oral (forma) recaem sobre um terço da totalidade da cotação inicialmente
prevista.

Os descontos por aplicação dos fatores de desvalorização no domínio da organização e
correção da expressão oral são efetuados até aos limites das pontuações indicadas
para esse parâmetro.
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O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a
resposta seja classificada com zero pontos. A classificação com zero pontos nos aspetos
de conteúdo implica a classificação com zero pontos nos aspetos de organização e
correção da expressão oral.

Se numa questão de resposta aberta o aluno apresentar uma resposta alternativa à
prevista, igualmente correta, não deverá ser penalizado. O desvio à questão implicará a
anulação da mesma.

Nos itens de resposta extensa, os critérios de classificação estão organizados por níveis
de desempenho. O enquadramento das respostas num determinado nível de
desempenho contempla aspetos relativos ao conteúdo, à organização lógico-temática,
à utilização de terminologia científica e de linguagem apropriada da área curricular
disciplinar.

Material autorizado

O material utilizado será disponibilizado pelo júri da prova.

Duração da Prova

A prova tem a duração de 15 minutos.
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