
ANEXO A 

Quadro VIII - Modelo 1 da grelha de planificação a produzir com os alunos 

 

 (adaptado de Pinto,2010) 

 

 

 

Conteúdos 

(O que vou 

apresentar?) 

 

Vou apresentar uma exposição oral sobre…  

O que tenho de saber 

 

(Que 

informações 

quero 

transmitir?) 

 

Informações relevantes 

 

Destinatários 

(Para quem 

vou 

apresentar?)  

 

Turma 

Professoras 

Suporte 

(Como 

apresentar?) 

 

Mapa de conceitos, Powerpoint, … 

Exposição oral 

(Que 

caraterísticas 

tem este 

género? Como 

devo proceder 

- etapas?) 

Abertura (apresentar aquilo de que fala a apresentação) 

 O texto que vou apresentar…/ O tema de que vou falar…  

 Primeiramente…/em segundo lugar…/de seguida…/ posteriormente…/ 

finalmente….  

Desenvolvimento (desenvolver os assuntos pela ordem de abertura) 

 Primeiro…/de seguida…/assim…/neste sentido…. 

Desfecho (concluir a minha apresentação) 

Concluindo…/ resumindo… 



Quadro IX - Modelo 2 da grelha de planificação a produzir com os alunos 

 

Tema 

 

 

 
 

Tempo 

 

 

Para quem vou 

apresentar? 

 

 

O que tenho de 

saber? 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Como vou 

apresentar? 

 

Abertura 

 (apresentar o tema e os subtemas da apresentação) 
 

1) Cumprimento inicial: 

a) Olá a todos 

b) Bom dia/Boa tarde 

c) Sejam bem-vindos 

d) Outro __________________________ 

 

 

 

 

2) Apresentação do tema: 

a) O tema que vou apresentar é…. 

b) O tema que vou tratar…. 

c) O título do livro que venho apresentar é… 

d) Outro ____________________________ 



 

3) Sequência de assuntos: 

a) Em primeiro lugar… 

b) De seguida…. 

c) Depois…. 

d) Posteriormente… 

e) Finalmente…. 

f) Outros ______________________________ 

 

Desenvolvimento 
(desenvolver pela mesma ordem da abertura os vários subtemas) 

1) Desenvolver os assuntos: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

 

Desfecho  
(finalizar a apresentação) 

1) Concluir a apresentação: 

a) Concluindo… 

b) Resumindo…. 

 

2) Cumprimento final: 

a) Obrigado/Obrigada a todos 

b) Espero que tenham gostado 

c) Obrigada pela vossa atenção 

d) Outro_______________________ 



Quadro X - Modelo 3 da grelha de planificação a produzir com os alunos 

 

Tema 

 

 

 

 

Tempo 

 

 

Para quem vou 

apresentar? 

 

 

O que tenho de 

saber? 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Como vou 

apresentar? 

 

Abertura 

 (apresentar o tema e os subtemas da apresentação) 

 

4) Cumprimento inicial: 

 

5) Apresentação do tema: 

 

6) Sequência de assuntos a abordar: 

 

Desenvolvimento 
(desenvolver pela mesma ordem da abertura os vários subtemas) 

 

 

 

 



 

Desfecho  

(finalizar a apresentação) 

3) Concluir a apresentação: 

 

4) Cumprimento final: 

 

 

Nome: 

Data: 

  



Quadro XI – Grelha de avaliação da exposição oral  

Organização das diferentes 

partes da exposição oral 
Sim Não 

Avaliação 

(Como melhorar?) 

 

Escolhi os assuntos de acordo 

com o tema da exposição? 
   

Utilizei o cumprimento inicial?    

Apresentei o tema?    

Na abertura apresentei os 

assuntos de que ia falar? 
   

No desenvolvimento falei dos 

assuntos pela ordem que 

apresentei na abertura? 

   

Concluí a minha exposição?    

Utilizei o cumprimento final?    

Utilizei a entoação adequada?    

Utilizei os conectores?    

A minha postura foi adequada?    

Utilizei gestos durante a minha 

exposição? 
   

Olhei para o público?    

Outros aspetos a melhorar: 

 

 


