Informação – Prova a Nível de Escola
(Despacho normativo n. º7-A/2022, de 24 de março)
Ano letivo de 2021-2022
Disciplina: Português Língua Não Materna (PLNM)
Provas: 93 (A2) /94 (B1) 3. º Ciclo do Ensino Básico
Modalidade: Prova Oral

Duração máxima: 15 minutos
Material: fornecido pelos professores examinadores

Objeto de Avaliação

Estrutura da Prova

Critérios Gerais de Classificação

Interação e produção orais
Os temas das atividades consideram os
diferentes domínios em que as trocas
verbais podem ocorrer (privado, público,
profissional e educativo). Essas trocas
verbais são operacionalizadas através dos
atos discursivos, das sequências discursivas
e dos formatos textuais indicados nos
documentos curriculares em vigor.

A prova desenvolve-se em três momentos:

Avalia-se o desempenho do examinando em
atividades de interação e produção orais.

1.º momento - interação oral (realização de
um questionário de apresentação do aluno). I – Clareza e fluência da expressão oral

10 a 20

2.º momento - produção oral (apresentação II - Desenvolvimento do(s) assunto(s) proposto(s)
e desenvolvimento de um assunto
proposto).
III - Correção e adequação discursiva
3.º momento - interação e produção oral.
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Cotação
(em pontos)
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30 a 40

40 a 50

Adenda ao Objeto de Avaliação, à Estrutura da Prova e aos Critérios Gerais de Classificação
• As provas têm por referência os documentos curriculares em vigor (Orientações Programáticas de Português Língua Não Materna – PLNM e as Aprendizagens
Essenciais – Ensino Básico - Português Língua Não Materna – PLNM) e as orientações presentes no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas
(QECR).
• As provas são cotadas para 100 pontos.
• 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, previsto na grelha de classificação.
• Não será atribuída classificação a produções orais que não obedeçam ao(s) tema(s) proposto(s).
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