
 

Aspecto  Critérios de Avaliação  Propósito do critério 

Conteúdo  1 - As informações são claras e 
pertinentes? 

Os alunos verificam se alguns tópicos poderiam ser melhor explicados 
ou outros estão repetitivos, por exemplo. 

Gênero  2 - A exposição segue uma sequência 
lógica de etapas?  

Espera-se que os alunos constatem se há uma sequência de 
introdução, desenvolvimento e fechamento, composta, por exemplo, 
por: apresentação dos expositores e do tema, exposição do tema, 
problematização, exemplificação, fechamento etc. 

Suporte 

3 - A fala foi memorizada ou seguiu 
demasiadamente a leitura de material 
de apoio, como slides ou papéis? 

Espera-se que os oradores tenham conseguido se expressar mais pela 
fala do que pela leitura de materiais, já que esse é o objetivo da 
exposição oral.  
  

4 - As ferramentas de apoio foram bem 
exploradas? 

Se a escola tem à disposição equipamentos tecnológicos como 
computadores com acesso ao powerpoint e à internet,  espera-se que 
os alunos tenham produzido, por exemplo, slides criativos, com 
imagens, tópicos em cores e animações.  
Se o material de apoio for produzido em flipcharts ou cartazes, 
também espera-se, por exemplo, o uso criativo de figuras, que podem 
ser recortadas de revistas ou jornais em desuso, e a produção de 
tópicos coloridos, com sublinhado ou letras estilizadas. 

Interação 

5 - A exposição envolveu interações 
com o público?  

Espera-se que os alunos façam perguntas retóricas, usem alternados 
tons de voz, expressões corporais e faciais que ajudam na construção 
dos sentidos da exposição.  

6 - Os expositores se movimentaram?  Quanto mais movimentos pela área da apresentação, mais 
envolvente ela poderá ser.  

7 - Houve alternados tons de voz?  Espera-se que o expositor fale alto e claramente, para que todos 
possam ouvi-lo e para que ele possa prender a atenção do público. 

8 - Houve movimentos com os braços, 
rosto, sobrancelha para indicar 
expressões? 

Também espera-se que esses recursos tenham sido usados para criar 
sentidos e prender a atenção do ouvinte. 

Tempo  9 - A exposição pôde ser realizada no 
tempo previsto? 

É sempre conveniente que a exposição dure o tempo previsto. Se ela 
se estender muito, o público pode ficar cansado e, se for muito 
rápida, pode demonstrar insegurança do expositor. 



 


