Domínios

Questões

Critérios de avaliação

Duração

Cotações
(escala de
0 a 100)

Leitura bem articulada e clara (1 valor)
Leitura

Ler o texto em voz alta.

Expressividade da leitura (2 valores)

3 minutos

5 valores

Fatores de desvalorização

Material
utilizado

*

Leitura sincopada e desarticulada;

0

*

Desrespeito pela pontuação.

0

Ritmo e entoação (2 valores)

0
* Incorreta interpretação do
enunciado lido / ouvido;

Compreensão oral 1. Explicar, por palavras próprias, o sentido do texto.
- capacidade crítica

2. Distinguir, por palavras suas, os conceitos apresentados no título
do texto.

- capacidade
interpretativa

3. Diga o que entende por “Excluídos Digitais”.

Qualidade da expressão oral (10 valores)

* Incorreta seleção da informação
solicitada

0
 Texto
escrito

* Afastamento da questão colocada /
vazio de conteúdo

0

Capacidade para reagir às questões com pertinência e
atitude crítica e reflexiva (10 valores)

*

Falta de clareza

0

Capacidade de relacionar e alargar a reflexão (10
valores)

*

Incorreções de língua

0

Seleção da informação mais significativa (5 valores)
7 minutos

3. Expressar opinião própria de forma crítica e adequada sobre o
conteúdo do último parágrafo do texto.

45 valores

Encadeamento lógico das ideias (10 valores)
Expressão oral:

- capacidade
argumentativa

- lógica do
pensamento e do
discurso

1. Comente a afirmação abaixo, apresentando argumentos:

Classificação
(escala de
0 a 100)

0

Elementos verbais e não verbais: postura, tom de voz,
entoação, articulação, ritmo, silêncio, expressividade,
olhar… (10 valores)

* Incorreta interpretação do
enunciado lido / ouvido

«As escolas têm excelentes professores, mas a trabalhar do modo
errado. Não faz sentido alunos do século XXI terem professores do Capacidade argumentativa, revelando caráter
persuasivo (10 valores)
século XX, com propostas teóricas do século XIX, da Revolução
Industrial ».

50 valores

* Incorreta seleção da informação
solicitada

0

 Texto
escrito

0

5 minutos
Pacheco, J. (2016). Entrevista a Marlene Pacheco [excerto] Defesa de um ponto de vista sustentado por
retirado de https://observador.pt/especiais/jose-pacheco- argumentos válidos e significativos (10 valores)
aulas-no-seculo-xxi-sao-um-escandalo-aulas-ninguemConcisão do discurso (10 valores)
aprende/, consultado em 29/08/2018.
Qualidade da expressão oral (10 valores)

* Afastamento da questão colocada /
vazio de conteúdo

0

*

Falta de clareza

0

*

Incorreções de língua

0

TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO DA PROVA

0

