
ORIENTAÇÃO PARA O TRABALHO AUTÓNOMO 5.º e 6.º Anos



Bloco temático n.º 12

Fazer uma apresentação oral

• Identificação das dificuldades que esta tarefa 

coloca.

• Sugestão de estratégias para superar as 

dificuldades.

• Planificação do trabalho – as várias etapas.

• Apresentação de exemplos concretos.
Falar em público
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Oralidade

• Comunicar, em contexto formal, informação essencial (paráfrase, resumo) e 

opiniões fundamentadas.

• Planificar, produzir e avaliar textos orais (relato, descrição, apreciação crítica), 

com definição de tema e sequência lógica de tópicos (organização do discurso, 

correção gramatical), individualmente ou em grupo.

• Fazer uma apresentação oral, devidamente estruturada, sobre um tema.

• Leitura

• Utilizar procedimentos de registo e tratamento da informação.

Bloco temático n.º 12 – Aprendizagens Essenciais
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Apresentação oral 

Sobre quê?
Para quê? 

Para quem?



Conteúdo
Tema

Pesquisa

Seleção

Organização 

Informação



Estrutura

Introdução

Desenvolvimento

Conclusão



• Perceber e interiorizar o 

conteúdo e a estrutura.

• Adequar e diversificar o 

vocabulário.

• Treinar em voz alta, abandonando 

as notas gradualmente.

• Gerir o tempo.



Notícia Desporto

Pessoa Objeto

Temas



1. Apresentação da notícia

(assunto, data e fonte/origem)

2. Relato claro, objetivo e 

pormenorizado.

3. Justificação para a escolha, 

evidenciando os motivos e os

sentimentos provocados.



1. Apresentação da modalidade

desportiva.

2. Caracterização da 

modalidade; apresentação das 

regras principais; referência a 

atletas/competições…

3. Apreciação ou justificação

para a escolha.



• 1. Identificação da pessoa

selecionada.

• 2. Descrição física e 

psicológica. 

• 3. Presença / história da 

pessoa na tua vida.

• 4. Justificação para a 

escolha da pessoa.



1. Título do objeto.

2. Caracterização pormenorizada

do objeto referindo os vários

sentidos.

3. Narração da história do objeto

na tua vida.

4. Justificação para a escolha do 

objeto, evidenciando o seu valor 

afetivo.
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Síntese



Conteúdo

▪ selecionar o tema;

▪ pesquisar informação, selecioná-la e organizá-la;

▪ organizar a apresentação em introdução, desenvolvimento e conclusão.

Forma 

▪ Interiorizar o conteúdo e a estrutura da apresentação;

▪ Adequar e diversificar o vocabulário tendo em conta a situação e o público.

Desempenho

▪ Treinar em voz alta, procurando libertar-se gradualmente de notas e muletas.

▪ Não decorar, interiorizar, perceber. 

Apresentação oral 


