
 

 

COMPETÊNCIAS 
CONTEÚDOS  

 
ESTRUTURA COTAÇÕES CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

GERAIS: 

O aluno deverá ser capaz de: 

- Compreender diversos tipos de texto, relativos aos 

domínios de referência constantes dos conteúdos 

programáticos; 

- Usar/selecionar vocabulário adequado relativo aos 

domínios de referência constantes dos conteúdos 

programáticos; 

- Selecionar ou localizar informação e exprima-

la/aplicá-la segundo as indicações fornecidas; 

- Selecionar, identificar e exprimir o sentido das 

palavras ou expressões dentro de um determinado 

contexto; 

- Compreender, sintetizar e exprimir as ideias do 

texto; 

- Exprimir a sua opinião pessoal ou integrar as 

referências socioculturais propostas pelo texto.  

 

 

 

 

Conteúdos temáticos, funcionais e socioculturais: 

 

Módulo 4 

Os jovens: 

-Carácter; 

-Hábitos; 

-Aspirações; 

-Preocupações. 

 

Cidadania 

-Cidadania; 

- Direitos; 

-Deveres. 

Saúde 

-Doenças; 

-Infeções; 

-Tratamentos. 

 

Módulo5 

Individualidades 

Personagens Célebres 

-Biografias 

-Experiências de vida 

 

Trabalho e profissões 

-Trabalho; 

-Profissões; 

-Curriculum Vitae; 

-Anúncios de trabalho 

 

Módulo 6 

Música 

-géneros musicais latinos; 

-Instrumentos musicais; 

-Cantautores; 

-Modismos sobre as músicas. 

 

Meio Ambiente 

 

ITENS DE SELEÇÃO / 

CONSTRUÇÃO 

• Escolha múltipla 

• Exercício de verdadeiro/falso 

• Associação/correspondência 

• Ordenação 

• Completamento 

• Resposta curta 

• Resposta restrita 

Questões de compreensão 

escrita do texto. 

 

 

 

 

 

100 pontos 

• A classificação a atribuir a cada resposta 

resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 

critérios específicos apresentados para cada 

item e é expressa por um número inteiro. As 

respostas ilegíveis ou que não possam ser 

claramente identificadas são classificadas 

com zero pontos. Em caso de omissão ou de 

engano na identificação de uma resposta, esta 

pode ser classificada se for possível 

identificar inequivocamente o item a que diz 

respeito. Se for apresentada mais do que uma 

resposta ao mesmo item, só é classificada a 

resposta que surgir em primeiro lugar. 

 

Itens de seleção 

• As respostas aos itens de seleção podem ser 

classificadas de forma dicotómica ou por 

níveis de desempenho, de acordo com os 

critérios específicos. No primeiro caso, a 

cotação total é atribuída às respostas corretas, 

não havendo lugar a classificações 

intermédias. No caso da classificação por 

níveis de desempenho, a cada nível 

corresponde uma dada pontuação, de acordo 

com os critérios específicos. 
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-Meio ambiente; 

-Natureza; 

-Problemas ambientais; 

 

 Festas 

-Celebrações e atos comemorativos; 

-Festas populares; 

-Festas comunitárias; 

-Festas familiares; 

-Felicitações. 

 

 

 

 

 

Itens de Construção  

• As respostas aos itens de construção podem 

ser classificadas de forma dicotómica ou por 

níveis de desempenho, de acordo com os 

critérios específicos. No primeiro caso, a 

cotação total é atribuída às respostas corretas, 

não havendo lugar a classificações 

intermédias. No caso da classificação por 

níveis de desempenho, a cada nível 

corresponde uma dada pontuação, de acordo 

com os critérios específicos. 

• As respostas que não apresentem exatamente 

os mesmos termos ou expressões constantes 

nos critérios específicos de classificação são 

classificadas em igualdade de circunstâncias 

com aquelas que os apresentem, desde que o 

seu conteúdo seja cientificamente válido, 

adequado ao solicitado e enquadrado pelos 

documentos curriculares de referência. As 

respostas que não correspondam ao solicitado, 

independentemente da qualidade do texto 

produzido, são classificadas com zero pontos. 

• No item do grupo III (resposta extensa), os 

critérios de classificação apresentam-se 

organizados em parâmetros: competência 

pragmática (CP) e competência linguística 

(CL). 

• Cada parâmetro encontra-se organizado por 

níveis de desempenho. 

• A atribuição da classificação de zero pontos 

no parâmetro do desenvolvimento temático 

implica a atribuição de zero pontos nos 

restantes parâmetros. 

- Compreender e aplicar as componentes 

morfossintática e léxico-semântica, em contexto. 

Conteúdos morfossintáticos e lexicais constantes no 

programa dos módulos 4,5 e 6.1 

ITENS DE SELEÇÃO / 

CONSTRUÇÃO 

• Escolha múltipla 

• Associação/correspondência 

• Completamento 

• Resposta curta 

• Resposta restrita 

 

Exercícios lexicais e de 

aplicação de estruturas 

gramaticais 

 

60 pontos 

 

- Desenvolver com clareza o tema proposto. Utilizar 

adequadamente as estruturas morfossintáticas e o 

vocabulário. 

 

Conteúdos temáticos , funcionais e morfossintáticos 

indicados. 

ITEM DE CONSTRUÇÃO 

• Resposta extensa 

 

 Redação de um texto (100- 130 

palavras). 

40 pontos 



• A classificação a atribuir à resposta resulta da 

soma das pontuações atribuídas aos diferentes 

parâmetros. 

• No item de resposta extensa, sempre que a 

resposta não apresente a extensão indicada, 

aplica-se um desconto de dois pontos ao total 

da cotação atribuída. 

 

 

 

1- O programa pode ser consultado em http://www.dgidc.min-edu.pt/data/ensinosecundario/Programas/ensino_recorrente/esp_10_11_cont.pdf. 
 

MATERIALPERMITIDO: 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial). 

O aluno apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

É permitida a utilização de dicionários unilingues e bilingues, sem restrições nem especificações. 

 

 

ESTRUTURA DA PROVA ORAL 

 

 
Nota: Os conteúdos objeto de avaliação oral são os mesmos que se preveem para a prova escrita. 

 

Critérios de classificação da prova oral 
São consideradas cinco categorias para a classificação do desempenho do aluno: Âmbito, Correção, Fluência, Desenvolvimento temático e coerência e Interação. 

http://www.dgidc.min-edu.pt/data/ensinosecundario/Programas/ensino_recorrente/esp_10_11_cont.pdf


Nestes critérios, o entendimento que se faz das categorias acima referidas é o seguinte: 

• Âmbito (25%) — refere-se à capacidade de usar os recursos linguísticos necessários à comunicação, em termos de variedade, extensão/espectro do conhecimento. 

• Correção (15%) — refere-se à capacidade de usar as estruturas gramaticais e pronunciar as palavras de acordo com as regras do sistema linguístico e também de 

usar o vocabulário e a entoação adequados. 

• Fluência (10%) — refere-se à capacidade de formular e/ou prosseguir um discurso com ritmo adequado ao contexto, sem que hesitações, pausas ou reformulações 

exijam demasiado esforço de compreensão ao(s) interlocutor(es). 

• Desenvolvimento temático e coerência (25%) 

- Desenvolvimento temático — refere-se à capacidade de utilizar conhecimentos/informação e de se expressar sobre qualquer um dos temas prescritos pelo programa 

da disciplina. 

- Coerência — refere-se à capacidade de sequenciar ideias e de organizar informação, ativando componentes da competência discursiva. 

• Interação (25%) — refere-se à capacidade de comunicar oralmente com outro(s) falante(s), envolvendo negociação de significado entre emissor(es) e recetor(es) da 

mensagem. 

Os critérios de classificação, para cada categoria, estão organizados por níveis de desempenho. O professor interlocutor atribui um nível geral ao desempenho do 

aluno (conforme previsto na grelha de classificação). Os dois professores classificadores atribuem um nível ao desempenho do aluno em cada categoria (conforme 

previsto na grelha de classificação).O júri (professor interlocutor e professores classificadores), em conferência, atribui um nível final ao aluno em cada categoria. A 

cada um desses níveis corresponde uma única pontuação. Essa pontuação é expressa por um número inteiro, previsto na grelha para registo da classificação final do 

júri. A classificação final do aluno resulta da soma das pontuações obtidas em cada uma das categorias. 

Para cada categoria a ser observada, consideram-se três níveis (N3, N2 e N1). Qualquer desempenho que não corresponda ao nível mais elevado descrito é integrado 

num dos outros níveis, de acordo com o desempenho observado. Estão previstos níveis de desempenho intercalares não descritos, de modo a que sejam contempladas 

variações no desempenho dos alunos. Sempre que um desempenho não se integre em nenhum de dois níveis descritos consecutivos, é-lhe atribuída a pontuação 

correspondente ao nível intercalar que os separa. É classificado com zero pontos qualquer desempenho que não atinja o nível 1. 

A tabela de categorias e de descritores de nível para a avaliação da interação/produção oral apresenta-se em seguida. 
 

 



 


