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Turmas C e D do 10º ano 
 

OFICINA DE ORALIDADE 
 

Lista de Verificação da exposição oral 

 

 Planificação 

Considerei os objectivos da comunicação: 

 □ Determinei a relação destinador/destinatário (formal, informal). 

 □ Determinei a intencionalidade comunicativa (informar, persuadir…) 

 □ Determinei o tipo de texto (exposição, relato, descrição, reflexão…) 

 □ Determinei o registo de língua adequado à situação. 

 □ Escolhi um tema motivador. 

 □ Desenvolvi uma pesquisa cuidada sobre o tema. 

 □ Planifiquei o trabalho oral em função do tempo proposto. 

 □ Construí um plano que orienta a actividade oral, evidenciando três partes distintas (introdução, 

desenvolvimento e conclusão). 

    

Seleccionei estratégias que poderão tornar a apresentação mais eficaz e apelativa, como por 

exemplo: 

 □ Seleccionei e hierarquizei a informação relevante num plano de apoio. 

 □  Distribui o plano pelos ouvintes. 

 □ Informei os destinatários do título (sugestivo) do trabalho. 

 □ Apresentei aos ouvintes, de forma breve, a sequência da exposição.  

     

 Execução 

Apresentação da produção oral 

□ Ponderei os gestos. 
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□  Ponderei a articulação dos sons. 

□ Determinei formas de captar a atenção do auditório (entoação, ritmo…) 

 

Conteúdo da apresentação 

 □  Preocupei-me em executar o plano elaborado/apresentado, apresentando o tema sem desvios. 

  □ Apresentei a introdução, desenvolvimento e conclusão, de acordo com a investigação e a 

abordagem do tema. 

  □  Construí um discurso oral coerente e coeso, conciso e formalmente correto. 

  □  Utilizei conectores diversificados. 

  □  Fundamentei com (pelo menos) dois argumentos distintos e pertinentes, ilustrando cada um deles 

com (pelo menos) um exemplo significativo. 

   □    Defini de forma inequívoca o meu ponto de vista. 

  □  Utlizei um vocabulário diversificado. 

 

 
Autoavaliação da produção oral 

  □  Preenchi a ficha de autoavaliação. 

 

 


