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#ESTUDOEMCASA 
 

AULA N.º  20 
DISCIPLINA  Leitura e escrita 

ANO(s)  7.º, 8.º e 9.º  

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

• Informação e comunicação;  

• Raciocínio e resolução de problemas  

• Desenvolvimento pessoal e autonomia;  

• Planeamento e disciplina no trabalho;  

• Atenção e concentração;   

• Motivação para o estudo;  

• Métodos e hábitos de trabalho;  

• Empenho e disponibilidade;  

• Pensamento crítico.  

Apresentação oral  

 Tendo como base o tema de História respeitante à Revolução Francesa prepara uma 

apresentação oral seguindo a planificação que se apresenta:  

1. Preenche a grelha a seguir para organizares o trabalho.  
 

Título Público a que se 
destina 

Duração da 
apresentação 

 
 
 
 
 

  

 

2. Regista na tabela a seguir algumas frases, expressões e palavras adequadas ao público a que 

se destina 

Coerência do discurso Fórmula de abertura  

Fórmula de fecho  

Frase chave  

Coesão do texto Conectores discursivos  

Outros recursos verbais 
utilizados 

 

Vocabulário específico  Nomes  

Verbos   

Adjetivos   

Advérbios   
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3. Faz o plano do texto oral que vais apresentar, para conseguires estruturar depois o teu 

discurso. Não percas de vista o perfil dos teus ouvintes e segue as seguintes características da 

fala preparada. 

Começa por registar os tópicos que abordarás: 

 

Introdução  
1. _______________________________________________ 

2. Apresentação do título: ___________________________  

 

Desenvolvimento 
1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

3. _______________________________________________ 

4. _______________________________________________ 

5.  ______________________________________________  

 

Conclusão 
1. ______________________________________________  

2. Saudação final: __________________________________ 

 

 

 

 

Organiza o teu texto oral com os tópicos que registaste. Apoia o teu trabalho na tabela que 

preencheste e segue o guião de apresentação oral. 

Adequação 
do conteúdo 
à situação 

Coerência e coesão do 
discurso 

Cumprimento das 
regras gramaticais 

Adequação do 
vocabulário 

Propriedades da voz 

Informação 
pertinente e 
apresentada 
na 
quantidade 
certa 

Informação 
apresentada de forma 
clara e ordenada. 
 
Sequencialização das 
ideias. 
 
Uso de conectores 
interfrásicos 
 
Pausas adequadas 

Frases corretas e 
sem erros 
 
 

Vocabulário 
diversificado e 
apropriado ao 
tema 

Intensidade de som.  
 
Articulação 
 
Ritmo 
 
Entoação 
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