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INFORMAÇÃO-PROVA ORAL  

PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA  (A2 e B1)                                           2022                                                                                                                                                              

 

 

Níveis de proficiência Códigos das provas Anos de escolaridade 
A2 93 9.º 
B1 94/839 9.º e 12.º 

 

 

 

 

 

O presente documento divulga informação relativa às provas orais do 3.º ciclo do ensino 

básico e do ensino secundário da disciplina de Português Língua Não Materna (PLNM), a 

realizar em 2022, nomeadamente: 

  

 Objeto de avaliação  

 Caracterização da prova  

 Critérios gerais de classificação 

 Material  

 Duração 

 

 

 

Objeto de avaliação 

As provas têm por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória, as Aprendizagens Essenciais relativas a Português Língua Não Materna – 

níveis de proficiência A2 e B1 - e as orientações presentes no Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas (QECR). A prova valia a aprendizagem passível 

de avaliação numa prova oral de duração limitada. 

 

 

 

Caracterização da prova 
 
A prova permite avaliar o desempenho do examinando em atividades de interação e 

produção orais que se desenvolvem com base nos domínios da Leitura, Gramática e 

Interação Cultural. 
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Os temas a abordar têm como referência o Quadro Europeu Comum de Referência para as 

Línguas (QECR), considerando 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. 

 

As provas são cotadas para 100 pontos, no ensino básico, e para 200 pontos, no ensino 

secundário. 

 

 

 

Critérios gerais de classificação 

Os examinadores avaliam a prestação do examinando, recorrendo a um guião e a um 

registo de observação do desempenho do aluno. 

 

Em cada momento da prova, além do domínio em foco, poderão ser avaliadas 

aprendizagens de outros domínios. 

 

 

 

Material 
 
O material será apresentado pelo júri, no momento em que a prova se realiza. 

 

 

 

Duração 
 
A avaliação da interação e da produção orais tem uma duração máxima de 15 minutos. 


