
 

As respostas ininteligíveis ou a ausência de resposta são classificadas com zero pontos. 

 

 
1º ciclo do Ensino Básico 

                                      (Despacho Normativo nº4-A/2018 de 14 de fevereiro 

                                                           e Despacho Normativo 1-D/2016 de 4 de março) 

 

                               Matriz da Prova  oral de equivalência à frequência de PLNM 

Ano Letivo 2019/2020 

Disciplina/Código PLNM/43 

Prova  

Duração (min) 

oral 

15 min 

Objeto da 

avaliação 

Características e estrutura da prova Cotação Itens Critérios de classificação 

 

 

Grupo I 

Expressão Oral 

 

 

Avalia-se a aprendizagem no domínio da 
expressão oral. Num primeiro momento, o 
aluno deve apresentar-se  referindo o  seu 
nome,  idade, morada, com quem vive   e  
como costuma ocupar o seu  tempo. 

De seguida, o aluno deve recontar as suas 
últimas férias referindo o local onde esteve, 
com quem esteve, o que fez e descrever 
algum episódio ou momento que tenha 
gostado ou que se recorde. 

 

 

 

 

50 pontos 

 

12 

13 

25 

 

Resposta 

extensa – 

Produz um  

pequeno 

discurso oral 

 

Clareza e fluência da expressão oral 

Correção e adequação discursiva   

Desenvolvimento, sem desvio, dos 

assuntos propostos. 



 

Intervém na realização da prova oral três professores e um aluno. Um professor interlocutor, que conduz a prova oral seguindo um guião, 

ou seja, um professor que interage com os alunos e lhes fornece as instruções para a realização das atividades; dois professores 

classificadores, que observam a prestação dos alunos e a classificam.  

 
1º ciclo do Ensino Básico 

                                     (Despacho Normativo nº4-A/2018 de 14 de fevereiro 

                                                           e Despacho Normativo 1-D/2016 de 4 de março) 

Matriz  Prova  oral de equivalência à frequência de PLNM 

Ano Letivo 2019/2020 

Disciplina/Código PLNM/43 

Prova  

Duração (min) 

oral 

15 min 

Objeto da avaliação Características e estrutura da 

prova 

Cotação Itens Critérios de classificação 

 

 

Grupo II  

Compreensão do oral  

Grupo III 

 

Leitura 

 

 

 

Este grupo é transversal a toda 

a prova 

 

Avalia-se a aprendizagem nos 

domínios da leitura e da 

compreensão da escrita.  

 Integra um texto  poético que 

constitui o suporte de questões 

de interpretação a que o aluno 

deve responder oralmente.    

O aluno lê uma parte do texto 

com expressividade e entoação. 

 

 

20 pontos 

 

 

30 pontos 

(da 1 à 6 

cada 4 

pontos) 

(a 7 vale 6 

 pontos) 

 

 

 

 

Compreende as 

questões que lhe são 

dirigidas, respondendo 

de acordo com a 

informação presente no 

texto.  

Leitura oralizada 

7 perguntas de 

compreensão da leitura: 

5  perguntas diretas 

1 pergunta de inferência 

1 pergunta de opinião 

 

 

Responde de acordo com o que lhe é 

solicitado. 

Desenvolve sem desvios, dos assuntos 

propostos.  

 

Fluência da leitura 

Apreensão do significado e da intenção do 

texto  

Inferências 

Apresentação de opiniões fundamentadas. 

Aprovada em Conselho Pedagógico em 01.06.2020 

 


