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1. Objeto de avaliação 
 

A prova tem por referência o programa da disciplina de Alemão, homologado em Abril de 2001                

(http://www.dge.mec.pt/lingua-estrangeira-i-ii-ou-iii-formacao-geral), e as orientações    

presentes no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas - QECR. 
 

Na prova, são objeto de avaliação o uso da língua, a leitura e a interação/ produção escritas e a                   

interação/produção orais, enquadrados nas competências linguística (nas vertentes lexical,         

gramatical, semântica e ortográfica), pragmática (nas vertentes discursiva, funcional e          

estratégica) e sociolinguística. A demonstração destas competências envolve a mobilização dos           

conteúdos e estratégias definidos pelo programa de Alemão para os 10.º e 11.º anos, sendo os                

domínios de referência seleccionados os seguintes:  
 

 

-          Áreas Temáticas: 

 

1. O EU -  Identificação pessoal  

2. A FAMÍLIA - Vida em família 

3. A ESCOLA -  Vida escolar e Correspondência 

4. AMIZADES - Relações interpessoais  

5. O LAZER - Tempos livres e férias  

 

 

-          Gramática: 

● Frase: 
  - interrogativa, afirmativa 
  -  complexa por subordinação. 
  - ordem dos elementos na frase  
● Verbos: 
 - regulares/ irregulares/ modais/ haben, sein/prefixo separável 
 - presente 
 - perfeito 
● Substantivos/ Artigos definido/indefinido: 
 - género 
 - número 
 - caso: nominativo, acusativo, dativo  
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● Pronomes: 
 - pessoais, reflexos 
 - possessivo 
 - interrogativo 
 - indefinido: kein- 
● Adjetivos: 
 - comparativo 
 - superlativo 
● Advérbios: 
 - interrogativos 
 - tempo, lugar, modo 
● Conjunção: 
 - coordenação: sondern, denn, deshalb 
 - subordinação: weil, wenn, dass 

 
2. Caracterização da prova 

 

A prova é realizada em dois momentos distintos. Num momento, são avaliados: o uso da língua,                

a leitura e a interação e produção escritas (componente escrita da prova); no outro, avalia-se a                

interação e produção orais (componente oral da prova). Os itens têm como suporte estímulos              

orais, escritos e/ou visuais. 

As provas são cotadas para 200 pontos. A cotação distribui-se pelas competências a avaliar              

numa ponderação de 70% (componente escrita) e 30% (componente oral). 

 

 

Componente Escrita 

 

Uso da Língua e Leitura 
  

Avalia-se o desempenho do examinando no uso da língua e na leitura. 
  

Os itens referentes à leitura podem ter como suporte um ou mais textos, situando-se o número                

total aproximado de palavras do(s) texto(s)  entre 300 a 430 palavras. 

 

Interação e produção escritas 
 

Avalia-se  o  desempenho  do examinando  em duas  atividades  de  interação/produção 

escritas. O número de palavras a escrever situa-se nos intervalos apresentados no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Número limite de palavras a escrever  
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 Número total de palavras  1

Texto 1 - Interação escrita 
Texto 2 - Produção escrita 

30 a 40 palavras 
50 a 60 palavras 

 

As provas incluem itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla, associação e ordenação) e              

itens de construção (por exemplo, resposta restrita e extensa). 

      A distribuição da cotação pelos grupos apresenta-se no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Distribuição da cotação 
 

Grupos Domínios Cotação (em pontos) 

I Uso da língua 40 

II Leitura 80 

III Interação escrita 20 

Produção escrita 60 

 

 

Componente Oral 

 

Interação e Produção Orais 
 

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

desenvolvem em três momentos, através de um guião que os examinadores devem seguir. 

 

 

 

 

 

 

 A estrutura da prova sintetiza-se no quadro seguinte. 
 

Competências Momentos Duração Procedimentos Estímulos 
Cotação 

(em 
pontos) 

1 Para efeitos de contagem, considera-se uma palavra qualquer sequência delimitada por espaços em branco, mesmo quando                 
esta integre elementos ligados por hífen. Qualquer número conta como uma única palavra, independentemente dos algarismos                
que o constituam (ex.: /1964/). 
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Competência 
linguística 
 
 
Competência 
sociolinguística 
 
 
Competência 
pragmática 

 

1.º 
Interação 
Professor 

Interlocutor - 
Aluno 

+/- 1 minuto 
por aluno 

- O professor interlocutor entrevista 
os alunos em sequência e em 
tempos aproximadamente iguais. 
- O(s) aluno(s) deve(m) responder 
às questões, fornecendo as 
informações solicitadas. 

Estímulos 
orais. 

0 a 200 

2.º 
Produção 
Individual 

do(s) 
Aluno(s) 

+/- 2 minutos 
por aluno, 

mais 1 minuto 
de 

preparação 

- O professor interlocutor explica a 
tarefa a um aluno de cada vez. 
- Cada aluno dispõe de 1 minuto 
para se preparar e tomar algumas 
notas, devendo depois falar 
aproximadamente dois minutos, 
sem ser interrompido. 
- O 2.º aluno aguarda a sua vez em 
silêncio, sendo-lhe vedada a 
visualização do material que terá de 
usar na sua tarefa. 
- O professor interlocutor não 
intervém. 

Estímulos 
orais, 

visuais ou 
escritos. 

3.º 
Interação 
em Pares 

 

+/- 2 minutos 
por aluno, 
dispondo 
estes de 
alguns 

segundos de 
preparação 

- O professor  interlocutor lê as 
instruções, indicando a tarefa e o 
tempo de que cada aluno dispõe.  
− Nesta atividade, o(s) aluno(s) 
deve(m) interagir e colaborar na 
realização de uma tarefa.  
- Espera-se que o(s) aluno(s) 
interaja(m) e contribua(m) para o 
progresso da mesma, convidando, 
incentivando o(s) outro(s) e 
respondendo às suas intervenções.  
- O professor interlocutor não 
intervém. 

 
 

3. Material 

 
Componente escrita  
 

Na avaliação das competências que exigem o registo escrito das respostas:  

 

• apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta;  

• as respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de            

ensino (modelo oficial);  

• é permitida a consulta de dicionários unilingues e/ou bilingues, sem restrições            

nem especificações;  

• não é permitido o uso de corretor. 
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Componente oral  
 

Na avaliação da interação e da produção orais:  

• é permitido o uso de caneta ou lápis e de papel fornecido pelo estabelecimento                

de ensino. 

 

 

4. Duração 
 

Componente escrita  
 

A avaliação das competências que exigem o registo escrito das respostas tem a duração de               

90 minutos. 

 

 

Componente oral  
 

A avaliação da interação e da produção orais tem uma duração máxima de 25 minutos. 
 

 

5. Critérios gerais de classificação 

 
Componente escrita  

 

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. 

 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com             

zero pontos. 

 
Todos os itens apresentam critérios específicos de classificação organizados por níveis de            

desempenho. A cada um desses níveis é atribuída uma única pontuação. Para a generalidade              

dos itens, são considerados de um a quatro níveis (N4, N3, N2 e N1); Para os itens do Grupo III                    

são considerados nos parâmetros de classificação as competências pragmática (nas vertentes           

funcional e discursiva), linguística e sociolinguística. A competência discursiva é avaliada no            

âmbito da coesão e da coerência e no âmbito do desenvolvimento temático. Todos os itens               

deste grupo apresentam critérios específicos de classificação organizados por níveis de           

desempenho. Para cada um dos parâmetros apresentam-se entre dois a quatro níveis de             

desempenho descritos. A cada um desses níveis é atribuída uma única pontuação. 
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A resposta é classificada com zero pontos se o texto produzido não atingir, pelo menos, o                

nível 1 parâmetro do desenvolvimento temático. 

As respostas que não correspondem ao solicitado, independentemente da qualidade do texto            

produzido, são classificadas com zero. 

As respostas que não correspondem ao solicitado, independentemente da qualidade do texto            

produzido, são classificadas com zero pontos. 

 
 
 

Componente Oral 
 

O desempenho no domínio da produção e interação orais é avaliado e classificado segundo a               

perspetiva analítica da responsabilidade dos professores classificadores. A classificação final          

resulta da média das classificações atribuídas pelos professores classificadores. Os critérios de            

classificação utilizados pelos professores apresentam-se organizados por níveis de         

desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

 

É classificado com zero pontos qualquer desempenho que não atinja o nível 1.  

 

Na perspetiva analítica, o desempenho é avaliado segundo quatro parâmetros: Correção e            

Âmbito, Fluência, Desenvolvimento Temático e Coerência e Interação. 
Nestes critérios, o entendimento que se faz destes parâmetros é o seguinte: 
 

- Âmbito (gramatical e vocabular) – refere-se à capacidade de usar os recursos             

linguísticos necessários à comunicação, em termos de variedade, extensão/espectro         

do conhecimento linguístico. 

  

- Correção/Controlo – refere-se à capacidade de usar as estruturas gramaticais de            

acordo com as regras do sistema linguístico, assim como de usar o vocabulário             

adequado/apropriado, a pronúncia e a entoação adequadas. 

  

- Fluência – refere-se à capacidade de formular 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, coerência e coesão: 
Desenvolvimento temático refere-se à capacidade de transmitir       

conhecimentos/informações e de se expressar acerca de qualquer um dos temas           

prescritos pelo programa da disciplina; 

Coerência e Coesão refere-se à capacidade de sequenciar ideias e de organizar a             

informação, ativando componentes da competência discursiva, como por        
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exemplo, o uso de conetores. 

  

- Interação – refere-se à capacidade de comunicar oralmente com outro(s)           

falante(s), envolvendo negociações de significado entre emissor(es) e recetor(es) da          

mensagem. 

 
  

Para cada um dos parâmetros estão previstos quatro níveis de desempenho descrito. Para que              

a um desempenho seja atribuído nível 4, este deverá corresponder, no mínimo, a tudo o que                

está descrito nesse nível. 

Cada professor classificador atribui um nível ao desempenho do aluno em cada parâmetro             

(conforme previsto na grelha de classificação). A classificação final em cada parâmetro resulta             

da média aritmética arredondada às unidades do nível atribuído por cada professor            

classificador em cada parâmetro.  

 
  
 
Nota: A prova é constituída obrigatoriamente por duas componentes, uma escrita e uma             

oral. Ao aluno que não realize uma das componentes não lhe será atribuída qualquer              

classificação, pelo que fica reprovado 
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