
Professor, 
 
Oferecemos algumas sugestões para guiar uma avaliação de exposições orais.  
 
No primeiro item, sugerimos avaliar o planejamento de um roteiro de 
apresentação adequado ao contexto de produção da exposição oral, incluindo 
introdução, desenvolvimento e encerramento.  
 
No segundo item, sugere-se a avaliação do uso de material de leitura para 
auxiliar a compreensão do público - slides, cartazes: a qualidade e a quantidade 
de informações.  
 
Por fim, no terceiro item, avaliam-se os recursos paralinguísticos e cinésicos do 
orador durante a exposição oral. 
 
Faça uma conversa coletiva com os alunos para apresentar, esclarecer e 
combinar com os alunos quais desses itens serão avaliados nas exposições orais 
feitas por eles. Elabore coletivamente os critérios de avaliação na fase de 
planejamento, seguindo este guia.   
 
Critérios de avaliação de uma exposição oral de pesquisa científica: 
 

1. Estrutura composicional do gênero 

 

1.1. A exposição contém abertura? 

● saudação; 

● apresentação do expositor; 

● identificação do espaço onde ocorre a exposição; 

● anúncio do tema. 

1.2. A exposição contém o desenvolvimento dos tópicos? 

1.3. A exposição contém encerramento? 

● síntese; 

● agradecimento; 

● despedida. 

 

 

 



2. Material de apoio ao PÚBLICO:  

 

2.1. Os alunos usaram slides/cartazes para ajudar a compreensão do 

público? 

2.2. As informações principais da fala do orador estavam sintetizadas nos 

slides/cartazes? 

2.3. Houve tempo suficiente para o público ler os slides/cartazes durante a 

apresentação? 

 

3. Movimentação e modo de falar do orador:  

 

3.1. A qualidade da voz do orador, o ritmo da fala e as pausas 

contribuíram para o entendimento do público? 

3.2. O orador manteve contato visual com o público de forma a 

estabelecer a comunicação e despertar interesse pelo tema? 

3.3. Os movimentos corporais, as expressões faciais e os gestos do orador 

ajudam a direcionar a atenção do público para os slides/cartazes? 

 


