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O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do final do
3.º ciclo do ensino básico da disciplina de Português, a realizar em 2021, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Material
• Duração

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as
Aprendizagens Essenciais de Português e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação
numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre cinco domínios de referência: Oralidade
(compreensão), Leitura, Educação Literária, Gramática, Escrita.
Caracterização da prova
As respostas são registadas em folha de resposta de exame de equivalência a fornecer ao aluno.
A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens de construção (por exemplo,
resposta restrita e resposta extensa).
Os itens podem ter como suporte textos literários e textos não literários.
A prova reflete a complementaridade dos domínios de referência da disciplina.
As respostas aos itens podem implicar a mobilização de conhecimentos sobre as obras e os textos
obrigatoriamente estudados no 9.º ano de escolaridade (por exemplo, para escrever um pequeno
comentário crítico ou uma breve exposição, ou para estabelecer relações de intertextualidade).
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Na classificação das respostas a alguns itens, além de aspetos de conteúdo, podem ser considerados
aspetos de correção linguística.
A prova integra um item de resposta extensa (de 160 até um máximo de 260 palavras) em que se
avaliam os aspetos seguintes: extensão, género/formato textual, tema, pertinência da informação,
vocabulário, organização textual, coesão textual, morfologia, sintaxe, pontuação e ortografia.
Os itens que têm como suporte um texto oral são orientados por uma gravação que, além desse
texto, inclui instruções e pausas para leitura e resposta.
A prova é cotada para 100 pontos.

Material
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
Não é permitida a consulta de dicionário.
Não é permitido o uso de corretor.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos.
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Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as
Aprendizagens Essenciais de Português e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação
numa prova oral de duração limitada, incidindo sobre os domínios de referência: Oralidade
(expressão), Leitura e Educação Literária.
Relativamente ao domínio da Educação Literária, a prova pode incluir textos que constam da Lista
de obras e textos para Educação Literária presente nas Aprendizagens Essenciais de Português ou
outros textos representativos da literatura portuguesa e da literatura estrangeira.

Caracterização da Prova
A prova consiste na realização da oralidade, que se desenvolve a partir da leitura de textos.

DOMÍNIOS

CONTEÚDOS

ESTRUTURA

COTAÇÃO

Leitura
Leitura expressiva e interpretação de textos de Textos de diferentes
diferentes
tipologias;
utilização
de tipologias.
procedimentos adequados à organização e
tratamento da informação.

Educação Literária
Interpretação de textos literários;
Apreciação de textos literários.

Texto literário
(narrativo/poético
/dramático/épico).1

Parte I

70%

Parte II

30%

1

Incluem-se aqui as obras de estudo do 9º ano (Auto da Barca do Inferno de Gil Vicente e Os Lusíadas de Luís de
Camões)
1

Critérios de classificação
No exercício de leitura expressiva, o aluno será avaliado tendo em conta a fluência, o respeito pela
pontuação e a expressividade.
No exercício de expressão oral, a classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos
critérios gerais e dos critérios específicos de classificação apresentados para cada item e da
produção de um discurso correto nos planos lexical e semântico.
São consideradas cinco categorias para a classificação do desempenho oral do aluno:
Eficácia comunicativa - capacidade de usar os recursos linguísticos necessários à comunicação, em
termos de variedade, extensão/espectro do conhecimento;
Correção - capacidade de usar as estruturas gramaticais;
Fluência - capacidade de formular e/ou prosseguir um discurso com ritmo adequado ao contexto, sem que
hesitações, pausas ou reformulações exijam demasiado esforço de compreensão ao(s) interlocutor(es);
Desenvolvimento temático e coerência: Desenvolvimento temático - capacidade de utilizar
conhecimentos/informação e de se expressar sobre qualquer um dos temas prescritos pelo programa da
disciplina. Coerência - capacidade de sequenciar ideias e de organizar informação, ativando componentes
da competência discursiva;
Interação - capacidade de comunicar oralmente com outro(s) falante(s), envolvendo negociação de
significado entre emissor(es) e recetor(es) da mensagem.

Material a utilizar
Textos fornecidos pelo júri da prova.
Não é permitida a consulta de dicionário.

Duração da Prova
A prova tem a duração de 15 minutos.
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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
MATEMÁTICA (92)

ANO LETIVO 2020/2021

3º CICLO DO ENSINO BÁSICO

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do
3.º ciclo do ensino básico da disciplina de Matemática, a realizar em 2021, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Critérios gerais de classificação
• Material
• Duração

Objeto de avaliação
A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Perfil dos Alunos à Saída
da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais) e permite avaliar a aprendizagem
passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os temas
seguintes:
• Números e Operações
• Geometria e Medida
• Álgebra (inclui Funções e Sequências)
• Organização e Tratamento de Dados

Caracterização da prova
A prova é constituída por dois cadernos (Caderno 1 e Caderno 2). Na resolução do Caderno
1, é permitido o uso de calculadora. Na resolução do Caderno 2, não é permitido o uso de
calculadora.
As respostas são registadas no enunciado da prova.
A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens de construção (por
exemplo, resposta restrita).

Prova 92

Página 1 de 7

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, figuras e
gráficos.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas ou dos respetivos
conteúdos nos documentos curriculares.
As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de conteúdos relativos a
mais do que um dos temas.
A prova inclui o formulário e a tabela trigonométrica anexos a este documento (Anexos 1 e
2).
A prova é cotada para 100 pontos.

Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios
específicos apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero
pontos.
Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se
for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito.
Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que
surgir em primeiro lugar.

ITENS DE SELEÇÃO
Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de
forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.
As respostas aos itens de seleção que não respeitam a instrução (por exemplo, rodear ou
sublinhar a opção selecionada em vez de a assinalar com X) são consideradas em igualdade de
circunstâncias com aquelas em que a instrução é respeitada, desde que seja possível identificar
inequivocamente a opção selecionada.
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ITENS DE CONSTRUÇÃO
Nos itens de resposta curta, as respostas são classificadas de forma dicotómica ou por níveis de
desempenho, de acordo com os critérios específicos.
A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por níveis de
desempenho resulta da pontuação do nível de desempenho em que forem enquadradas e da
aplicação dos critérios de desvalorização definidos para situações específicas.
Nas respostas classificadas por níveis de desempenho, se permanecerem dúvidas quanto ao nível
a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração.
Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é classificada com zero pontos.

Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por
etapas, correspondendo a cada etapa uma dada pontuação.
A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por etapas
resulta da soma das pontuações atribuídas às etapas apresentadas e da aplicação dos critérios de
desvalorização definidos para situações específicas.
Nas respostas em que não sejam explicitadas todas as etapas previstas nos critérios específicos, a
pontuação a atribuir a cada uma das etapas não expressas, mas cujo conhecimento ou utilização
esteja implícito na resolução apresentada, é a que consta nos critérios específicos.
As respostas que não apresentem exatamente os processos de resolução, os termos ou as
expressões constantes nos critérios específicos são classificadas em igualdade de circunstâncias
com aquelas que os apresentem, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido,
adequado ao solicitado e enquadrado pelos documentos curriculares de referência.
A classificação das respostas aos itens que impliquem a realização de cálculos tem em conta a
apresentação de todos os cálculos efetuados. A apresentação apenas do resultado final é
classificada com zero pontos.
No caso de a resposta apresentar um erro (de cálculo ou de transcrição) numa das etapas, se a
dificuldade de resolução das etapas subsequentes se mantiver, a pontuação a atribuir a cada
uma delas é a que consta nos critérios específicos. Se a dificuldade de resolução de alguma das
etapas subsequentes diminuir significativamente em virtude do erro cometido, a pontuação
máxima a atribuir a essa etapa é a parte inteira de metade da pontuação prevista.
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Se, na resposta, for omitida a unidade de medida, a pontuação a atribuir é a que consta nos
critérios específicos, não havendo lugar a desvalorização alguma.
Se, na resposta, for utilizado o sinal de igual quando, em rigor, deveria ser usado o sinal de
aproximadamente igual, a pontuação a atribuir é a que consta nos critérios específicos, não
havendo lugar a desvalorização alguma.
No quadro seguinte, apresentam-se situações específicas sujeitas a desvalorização, que podem
ocorrer nas respostas aos itens de construção, cujos critérios específicos se apresentam
organizados por níveis de desempenho ou por etapas.

Situações específicas sujeitas a desvalorização
Ocorrência de erros de cálculo.
Apresentação de cálculos intermédios com um número de casas decimais diferente do
solicitado, ou com um arredondamento incorreto, ou com aproximação, quando esta não é
solicitada para o valor pedido.
Apresentação do valor pedido numa forma diferente da solicitada, ou com um número de
casas decimais diferente do solicitado, ou com um arredondamento incorreto.
Utilização de simbologia ou de expressões incorretas do ponto de vista formal.

Verificando-se alguma destas situações específicas na resposta a um item, aplicam-se as
desvalorizações seguintes:
• 1 ponto pela ocorrência de uma ou duas das situações descritas;
• 2 pontos pela ocorrência de três ou quatro das situações descritas.

Material
O aluno deve ser portador de:
• caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta;
• lápis, borracha, régua graduada, compasso, esquadro e transferidor;
• calculadora que satisfaça cumulativamente as seguintes condições:
– ser silenciosa;
– não necessitar de alimentação exterior localizada;
– não ter cálculo simbólico (CAS);
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– não ter capacidade de comunicação à distância;
– não ser gráfica;
– não ser programável;
– não ter fita, rolo de papel ou outro meio de impressão.

O uso de lápis só é permitido nas construções que envolvam a utilização de material de desenho.
Não é permitido o uso de corretor.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos, distribuídos da
seguinte forma:
• Caderno 1 – 35 minutos, a que acresce a tolerância de 10 minutos;
• Caderno 2 – 55 minutos, a que acresce a tolerância de 20 minutos.

Entre a resolução do Caderno 1 e a do Caderno 2, há um período de 5 minutos, destinado à
recolha das calculadoras e à distribuição do Caderno 2, não sendo, contudo, recolhido o Caderno
1. Durante este período, bem como no período de tolerância relativo à resolução do Caderno 1,
os alunos não podem sair da sala. Os dois cadernos são recolhidos no final do tempo previsto
para a realização da prova.
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Anexo 1

Formulário
Números
Valor aproximado de π (pi): 3,141 59
Geometria
Áreas
Polígono Regular:
Trapézio:

Perímetro
 Apótema
2

Base maior  Base menor
 Altura
2

Superfície esférica: 4πr 2 , sendo r o raio da esfera
Superfície lateral do cone: π r g , sendo r o raio da base do cone e g a
geratriz do cone

Volumes
Prisma e cilindro: Área da base  Altura
Pirâmide e cone:
Esfera:

Área da base  Altura
3

4 3
πr , sendo r o raio da esfera.
3

Trigonometria
2
2
Fórmula fundamental: sin x  cos x  1
Relação da tangente com o seno e o cosseno: tan x 
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Anexo 2

Tabela trigonométrica
Graus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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Seno
0,0175
0,0349
0,0523
0,0698
0,0872
0,1045
0,1219
0,1392
0,1564
0,1736
0,1908
0,2079
0,2250
0,2419
0,2588
0,2756
0,2924
0,3090
0,3256
0,3420
0,3584
0,3746
0,3907
0,4067
0,4226
0,4384
0,4540
0,4695
0,4848
0,5000
0,5150
0,5299
0,5446
0,5592
0,5736
0,5878
0,6018
0,6157
0,6293
0,6428
0,6561
0,6691
0,6820
0,6947
0,7071

Cosseno
0,9998
0,9994
0,9986
0,9976
0,9962
0,9945
0,9925
0,9903
0,9877
0,9848
0,9816
0,9781
0,9744
0,9703
0,9659
0,9613
0,9563
0,9511
0,9455
0,9397
0,9336
0,9272
0,9205
0,9135
0,9063
0,8988
0,8910
0,8829
0,8746
0,8660
0,8572
0,8480
0,8387
0,8290
0,8192
0,8090
0,7986
0,7880
0,7771
0,7660
0,7547
0,7431
0,7314
0,7193
0,7071

Tangente
0,0175
0,0349
0,0524
0,0699
0,0875
0,1051
0,1228
0,1405
0,1584
0,1763
0,1944
0,2126
0,2309
0,2493
0,2679
0,2867
0,3057
0,3249
0,3443
0,3640
0,3839
0,4040
0,4245
0,4452
0,4663
0,4877
0,5095
0,5317
0,5543
0,5774
0,6009
0,6249
0,6494
0,6745
0,7002
0,7265
0,7536
0,7813
0,8098
0,8391
0,8693
0,9004
0,9325
0,9657
1,0000

Graus
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Seno
0,7193
0,7314
0,7431
0,7547
0,7660
0,7771
0,7880
0,7986
0,8090
0,8192
0,8290
0,8387
0,8480
0,8572
0,8660
0,8746
0,8829
0,8910
0,8988
0,9063
0,9135
0,9205
0,9272
0,9336
0,9397
0,9455
0,9511
0,9563
0,9613
0,9659
0,9703
0,9744
0,9781
0,9816
0,9848
0,9877
0,9903
0,9925
0,9945
0,9962
0,9976
0,9986
0,9994
0,9998

Cosseno
0,6947
0,6820
0,6691
0,6561
0,6428
0,6293
0,6157
0,6018
0,5878
0,5736
0,5592
0,5446
0,5299
0,5150
0,5000
0,4848
0,4695
0,4540
0,4384
0,4226
0,4067
0,3907
0,3746
0,3584
0,3420
0,3256
0,3090
0,2924
0,2756
0,2588
0,2419
0,2250
0,2079
0,1908
0,1736
0,1564
0,1392
0,1219
0,1045
0,0872
0,0698
0,0523
0,0349
0,0175

Tangente
1,0355
1,0724
1,1106
1,1504
1,1918
1,2349
1,2799
1,3270
1,3764
1,4281
1,4826
1,5399
1,6003
1,6643
1,7321
1,8040
1,8807
1,9626
2,0503
2,1445
2,2460
2,3559
2,4751
2,6051
2,7475
2,9042
3,0777
3,2708
3,4874
3,7321
4,0108
4,3315
4,7046
5,1445
5,6713
6,3138
7,1154
8,1443
9,5144
11,4301
14,3007
19,0811
28,6363
57,2900
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INFORMAÇÃO-PROVA FINAL A NÍVEL DE ESCOLA
DISCIPLINA: MATEMÁTICA - CÓDIGO 82 / 2021
9º ANO DE ESCOLARIDADE

OBJETO DE AVALIAÇÃO
O presente documento visa divulgar as características da prova final do 3.º ciclo do ensino básico da disciplina
de Matemática, a realizar em 2020 pelos alunos abrangidos por adaptações ao processo de avaliação externa,
nos termos do decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de julho.
A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Matemática do Ensino Básico e respeita as
adaptações ao processo de avaliação constantes do relatório técnico-pedagógico do aluno.

CARATERÍSTICAS E ESTRUTURA
O aluno realiza a prova no enunciado.
A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina.
Alguns itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos temas do Programa.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas do Programa.
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, figuras, tabelas, textos e
gráficos.
A prova é cotada para 100 pontos.
A valorização relativa dos temas apresenta-se no Quadro 1.

Quadro 1 – Valorização relativa dos temas

Cotação
(em pontos)

Temas
Números e Operações (NO)

20 a 25

Geometria e Medida (GM)

25 a 40

Funções, Sequências e Sucessões (FSS)

20 a 30

Álgebra (ALG)

20 a 30

Organização e Tratamento de Dados (OTD)

10 a 15
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A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2.

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação

Número
de itens
5 a 10
10 a 20

Tipologia de itens
ITENS DE SELEÇÃO
ITENS DE CONSTRUÇÃO

Cotação por item
(em pontos)
4
3 a 10

A prova é constituída por um único caderno.
A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla) e itens de construção.
Nos itens de construção, a resposta pode resumir-se, por exemplo, a uma palavra, a uma expressão, a uma
frase, ou a um número (itens de resposta curta); ou pode envolver a apresentação de cálculos, justificações, de
uma construção geométrica ou de uma composição.
A prova inclui um formulário (anexo 1) e uma tabela trigonométrica (anexo 2).
CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de
classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro, previsto na grelha de
classificação.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. No
entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for
possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito.
Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s) resposta(s)
que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar.

Itens de seleção
Escolha múltipla
A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção correta.
São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada:
– uma opção incorreta;
– mais do que uma opção.
Não há lugar a classificações intermédias.

Página 2 / 5

Itens de construção
Os critérios de classificação dos itens de resposta curta podem apresentar-se organizados por níveis de
desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.
Nos itens de resposta curta em que os critérios específicos não se apresentem organizados por níveis de
desempenho, as respostas incorretas são classificadas com zero pontos. Nestes casos, não há lugar a
classificações intermédias.
Nos itens cuja resposta envolve a apresentação de cálculos, de justificações, de composições e/ou construções
geométricas, os critérios de classificação das respostas apresentam-se organizados por etapas e/ou por níveis de
desempenho. A cada etapa e/ou a cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.

MATERIAL E DURAÇÃO
Material
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
O uso de lápis só é permitido nas construções que envolvam a utilização de material de desenho.
Não é permitido o uso de corretor.
O aluno deve ser portador de:
• Material de desenho e de medição (lápis, borracha, régua graduada, compasso, esquadro, transferidor).
• Calculadora – aquela com que trabalha habitualmente, que satisfaça cumulativamente as seguintes condições:
– ser silenciosa;
– não necessitar de alimentação exterior localizada;
– não ter cálculo simbólico (CAS);
– não ter capacidade de comunicação à distância;
– não ser gráfica;
– não ser programável;
– não ter fitas, rolos de papel ou outro meio de impressão.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos.

Página 3 / 5

Anexo 1

Formulário
▪

Números
Valor aproximado de

▪

Geometria
•

Perímetros
círculo: 2  r

•

Áreas

•

Quadrado: lado  lado
Retângulo: base  altura
Paralelogramo: Base  Altura
Base  Altura
Triângulo:
2
Círculo:  r 2
Base maior + Base menor
Trapézio:
 Altura
2
Volumes
Prisma e cilindro: Área da base  Altura
Pirâmide e cone:

▪

Área da base  Altura
3

Álgebra
Fórmula resolvente de uma equação do segundo grau da forma
, com

▪

Trigonometria
tg x =

cateto oposto
cateto adjacente

;

sen x =

cateto oposto
hipotenusa
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;

cos x =

cateto adjacente
hipotenusa

Anexo 2

Tabela Trigonométrica
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Agrupamento de
Escolas Severim de
Faria de Évora

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS
ESTRANGEIRAS

EB Santa Clara
ES Severim de Faria

Informação-Prova de Equivalência à Frequência

INGLÊS (LE I) – ESCRITA
Prova 21 | 2021
9.0 Ano de Escolaridade
Despacho normativo nº10 A/2021, de 22 março

1. Objeto de avaliação
A Prova escrita de Equivalência à Frequência tem como referência o Programa de Inglês para
o 3º Ciclo do Ensino Básico em articulação com as Metas Curriculares definidas para a disciplina e o
Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas.
Na prova, é objeto de avaliação a competência comunicativa nas vertentes da compreensão oral
e escrita e da produção escrita. A demonstração destas competências envolve a mobilização dos
conteúdos programáticos, nomeadamente, Língua Inglesa, Produção e Interpretação de Textos, e
Domínio Intercultural, envolvendo os seguintes temas abrangentes: Eu e os outros e A comunidade
alargada: a minha/a de outros.
2. Caraterização e estrutura da Prova
A prova é cotada para 100 pontos e apresenta quatro partes.
A valorização relativa aos conteúdos apresenta-se no Quadro 1.
DOMINIO
Parte A - Compreensão oral

COTAÇÃO
15 pontos

Parte B - Compreensão da escrita

35 pontos

Parte C – Léxico/Gramática

30 pontos

Parte D - Produção escrita

20 pontos

Legenda: Quadro 1
Prova de Equivalência à Frequência – Inglês (código 21)
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Na Parte A, avalia-se a aprendizagem no domínio da compreensão oral. Este grupo inclui itens
de seleção (escolha múltipla/ verdadeiro ou falso).
Na Parte B, avalia-se a aprendizagem no domínio da compreensão da escrita. Este grupo inclui
um texto selecionado entre os tipos de texto enunciados no programa e de acordo com as Metas
Curriculares, focando um dos seguintes temas: New Media and Technology / Jobs, Careers and Life
skills / Teenage Life and Culture (films, music)…
Na Parte C, avalia-se a aprendizagem ao nível do Léxico e da Gramática, através de itens de
construção (resposta restrita, resposta curta), alguns destes itens podem apresentar-se sob forma de
tarefas de completamento e transformação.
A Parte D permite avaliar o domínio da expressão escrita e é constituída por um item de
resposta extensa. Este item apresenta orientações no que diz respeito à tipologia textual, tema e
extensão (80-120 palavras).
A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2.
Partes da
Prova

A

B

C

D

Metas Curriculares

Tipologia de itens

Compreender discursos
produzidos de forma clara
Compreender diferentes
tipos de texto
áudio/audiovisual desde
que adequados ao nível
de conhecimentos do
aluno
Ler textos adaptados de
tipologia diversificada
para recolha de
informação
Ler textos, de alguma
complexidade, escritos em
linguagem clara e corrente
Utilizar dicionários
diversificados para
consulta

Predominantemente de resposta
fechada:
- associação/correspondência
- escolha múltipla
- ordenamento
- verdadeiro/falso

Compreender formas de
organização do léxico e
conhecer algumas
estruturas do
funcionamento da língua
com alguma complexidade
Interagir, com relativa
facilidade, sobre assuntos
de caráter geral
Produzir textos, de 80 a
100 palavras, com relativa
facilidade, utilizando
vocabulário frequente, mas
diversificado

De resposta aberta ou fechada:
- associação/correspondência
- completamento
- escolha múltipla
- resposta curta
- resposta restrita
- verdadeiro/falso

De composição extensa,
eventualmente precedido de um
item de resposta curta/restrita:
- completamento
- escolha múltipla
- ordenamento
- resposta curta
- transformação
Resposta extensa

Número
de itens

Cotação
por item

1a2

10 a 15

3a5

8 a 15

2a4

8 a 10

1

20

Legenda: Quadro 2
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3. Critérios de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação de critérios gerais e específicos de
classificação apresentados para cada item.
As respostas ilegíveis ou as que não possam ser claramente identificadas são classificadas com
zero pontos.
Os critérios específicos de classificação estão organizados por níveis de desempenho. As
cotações correspondentes a esses níveis são fixas, não podendo ser atribuídas cotações diferentes das
indicadas. Para a generalidade dos itens, são considerados de um a cinco níveis; para a tarefa final, são
sempre considerados cinco níveis em cada parâmetro (competência pragmática e competência
linguística). Estão previstos níveis intercalares que não se encontram descritos, de modo a que sejam
contempladas possíveis variações nas respostas dos examinandos. É classificada com zero pontos
qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho.
Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma
inequívoca a opção correta. Assim, se, por exemplo, o examinando apresentar mais elementos do que
o(s) pedido(s), a resposta é classificada com zero pontos.
Nos itens de escolha múltipla, de associação múltipla e de completamento, no caso de a cotação
ser atribuída a um grupo de itens ou a itens constituídos por várias alíneas, a classificação é feita de
acordo com o nível de desempenho observado na sua totalidade.
Nos itens de construção, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não
correspondam ao solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido, nomeadamente nos
itens de resposta extensa, onde a competência linguística só é avaliada se o examinando tiver tratado o
tema proposto e se tiver obtido, pelo menos, a classificação mínima na competência pragmática.

4. Material a utilizar
As respostas são registadas em folha própria de modelo oficial, fornecida pelo estabelecimento
de ensino, podendo o examinando apenas usar caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
É permitida a utilização de dicionários.
Não é permitido o uso de corretor.

5. Duração da Prova
A prova tem a duração de 90 minutos.

Prova de Equivalência à Frequência – Inglês (código 21)
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Agrupamento de
Escolas Severim de
Faria de Évora

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS
ESTRANGEIRAS

EB Santa Clara
ES Severim de Faria

Informação-Prova de Equivalência à Frequência

INGLÊS (LE I) – ORAL
Prova 21 | 2021
9.0 Ano de Escolaridade
Despacho normativo nº10 A/2021, de 22 março

1. Objeto de avaliação
A Prova Oral de Equivalência à Frequência tem como referência o Programa de Inglês para o
3º Ciclo do Ensino Básico em articulação com as Metas Curriculares definidas para a disciplina e o
Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas. A mesma permite avaliar a aprendizagem,
passível de avaliação numa prova oral de duração limitada, nos domínios da Leitura e da Interação/
Produção Oral. No que respeita à Dimensão Sociocultural poderão ser abordados os seguintes temas:


Eu e os outros



A comunidade alargada: a minha/a de outros

- New Media and Technology / Jobs, Careers and Life skills / Teenage Life and Culture (films,
music)…

2. Caracterização da Prova
A prova consiste na realização de tarefas no domínio da oralidade, que se desenvolvem a partir
da leitura/interpretação de texto(s) sejam eles escritos ou visuais.
A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por quatro partes.
A estrutura da prova apresenta-se no quadro seguinte:

Prova de Equivalência à Frequência – Inglês (código 21)
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Partes da Prova
Parte

1-

Domínios de

Critérios de

Referência

Classificação

Questões Compreensão Oral

pessoais

Recursos gramaticais
e lexicais

Cotação

25%

Leitura
Parte 2- Leitura de um
excerto de um texto
Parte 3- Interpretação de
texto

Fluência e eficácia
Interação oral
Produção oral

do discurso
Pronúncia

Parte 4- Descrição de Domínio Intercultural

Comunicação

uma imagem/ expressar a

Interativa

sua opinião

Léxico e Gramática

25%
25%

25%

3. Critérios de classificação
Os critérios de classificação estão organizados por níveis de desempenho. As cotações
correspondentes a esses níveis são fixas, não podendo ser atribuídas cotações diferentes das indicadas.
Para os quatro critérios de classificação são considerados cinco níveis de desempenho em cada
parâmetro. São previstos níveis intercalares de cotação que não se encontram descritos, de modo a que
sejam contempladas possíveis variações nas respostas dos examinandos. É classificado com zero
pontos qualquer desempenho que não atinja o nível 1.

4. Material a utilizar
O material a utilizar durante a prova será disponibilizado pelo júri de exame.
5. Duração da Prova
A prova tem a duração de 15 minutos.

Prova de Equivalência à Frequência – Inglês (código 21)
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Agrupamento de
Escolas Severim de
Faria, Évora
EB Santa Clara
ES Severim de Faria

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS
ESTRANGEIRAS

Informação- Prova de Equivalência à Frequência

ESPANHOL (LE II) – ESCRITA
Prova 15 | 2021
9.0 Ano de Escolaridade
Despacho normativo nº10 A/2021, de 22 março

1. Objeto de avaliação
A prova de exame tem como referência o Programa de Espanhol para o 3º Ciclo do Ensino Básico em
articulação com as Metas Curriculares definidas para a disciplina e o Quadro Europeu Comum de
Referência para as Línguas.
Na prova, é objeto de avaliação a competência comunicativa nas vertentes da compreensão oral e
escrita e da produção escrita. A demonstração destas competências envolve a mobilização dos
conteúdos programáticos, nomeadamente, Língua Espanhola, Produção e Interpretação de Textos e
Domínio Intercultural.
2. Caraterização e estrutura da Prova
A prova é cotada para 100 pontos e apresenta quatro partes.
A valorização relativa aos conteúdos apresenta-se no Quadro 1.
DOMINIO
Parte A - Compreensão oral
Parte B - Compreensão da escrita
Parte C – Léxico/Gramática
Parte D - Produção escrita

COTAÇÃO
15 pontos
35 pontos
30 pontos
20 pontos

Legenda: Quadro 1

Na Parte A avalia-se a aprendizagem no domínio da compreensão oral. Este grupo inclui itens de
seleção (escolha múltipla/ verdadeiro ou falso).
Na Parte B avalia-se a aprendizagem no domínio da compreensão da escrita. Este grupo inclui um
texto selecionado entre os tipos de texto enunciados no programa e de acordo com as Metas
Curriculares, focando um dos seguintes temas:
Prova de Equivalência à Frequência – Espanhol (código 15)
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- O contraste das realidades socioculturais – vocabulário geral dos níveis I e II;
- Espanha: aspetos culturais e civilizacionais (características e diferenças);
- A caracterização e os projetos pessoais;
- As relações pessoais: valorizar algo ou alguém; descrever e caracterizar alguém;
- O mundo laboral: trabalho, ocupações e profissões – contrastar realidades; características pessoais
profissionais e projetos…;
- O vestuário: tendências de moda – expressar gostos e preferências; fazer reclamações…;
- Os países da Língua Oficial Espanhola: viagens e férias; contrastar realidades culturais.
Na Parte C avalia-se a aprendizagem ao nível do Léxico e da Gramática, através de itens de
construção (resposta restrita, resposta curta), alguns destes itens podem apresentar-se sob forma de
tarefas de completamento e transformação.
A Parte D permite avaliar o domínio da expressão escrita e é constituída por um item de resposta
extensa. Este item apresenta orientações no que diz respeito à tipologia textual, tema e extensão (70-90
palavras).
A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2.
Partes da
Prova

A

B

C

D

Metas Curriculares

Tipologia de itens

Compreender discursos
produzidos de forma clara
Compreender diferentes tipos de
texto áudio/audiovisual desde que
adequados ao nível de
conhecimentos do aluno
Ler textos adaptados de tipologia
diversificada para recolha de
informação.
Ler textos, de
alguma complexidade, escritos
em linguagem clara e corrente.
Utilizar dicionários diversificados
para consulta

Predominantemente de resposta
fechada:
associação/correspondência escolha múltipla
ordenamento
verdadeiro/falso
De resposta aberta ou fechada: associação/correspondência completamento
escolha múltipla
resposta curta
resposta restrita
verdadeiro/falso

Compreender formas de
organização do léxico e conhecer
algumas estruturas do
funcionamento da língua com
alguma complexidade.

De composição extensa,
eventualmente precedido de um
item de resposta curta/restrita: completamento
escolha múltipla
ordenamento
resposta curta
transformação
Resposta extensa

Produzir textos, de 80 a 100
palavras, com relativa facilidade,
utilizando vocabulário frequente,
mas diversificado

Número
de itens

Cotação

2
a
3

15

7

35

6

30

1

20

Legenda: Quadro 2
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3. Critérios de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação de critérios gerais e específicos de
classificação apresentados para cada item.
As respostas ilegíveis ou as que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero
pontos.
Os critérios específicos de classificação estão organizados por níveis de desempenho. As cotações
correspondentes a esses níveis são fixas, não podendo ser atribuídas cotações diferentes das indicadas.
Para a generalidade dos itens, são considerados de um a cinco níveis; para a tarefa final, são sempre
considerados cinco níveis em cada parâmetro (competência pragmática e competência linguística).
Estão previstos níveis intercalares que não se encontram descritos, de modo a que sejam contempladas
possíveis variações nas respostas dos examinandos. É classificada com zero pontos qualquer resposta
que não atinja o nível 1 de desempenho.
Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca
a opção correta. Assim, se, por exemplo, o examinando apresentar mais elementos do que o(s)
pedido(s), a resposta é classificada com zero pontos.
Nos itens de escolha múltipla, de associação múltipla e de completamento, no caso de a cotação ser
atribuída a um grupo de itens ou a itens constituídos por várias alíneas, a classificação é feita de acordo
com o nível de desempenho observado na sua totalidade.
Nos itens de construção, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam
ao solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido, nomeadamente nos itens de
resposta extensa, onde a competência linguística só é avaliada se o examinando tiver tratado o tema
proposto e se tiver obtido, pelo menos, a classificação mínima na competência pragmática.
4. Material a utilizar
As respostas são registadas em folha própria de modelo oficial, fornecida pelo estabelecimento de
ensino, podendo o examinando apenas usar caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
É permitida a consulta de dicionários.
Não é permitido o uso de corretor.
5. Duração da Prova
A prova tem a duração de 90 minutos.
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Agrupamento de
Escolas Severim de
Faria, Évora
EB Santa Clara
ES Severim de Faria

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS
ESTRANGEIRAS

Informação-Prova de Equivalência à Frequência

ESPANHOL (LE II) – ORAL
Prova 15 | 2021
9.0 Ano de Escolaridade
Despacho normativo nº10 A/2021, de 22 março

Objeto de avaliação
A prova de exame tem como referência o Programa de Espanhol, nível de iniciação (9º ano) –
3º Ciclo do Ensino Básico e o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas.
Na prova, são objeto de avaliação as competências de interpretação e de produção oral (ler,
ouvir, falar e interagir), concretizadas nos desempenhos descritos no Programa.
Domínios de Referência:
- O contraste das realidades socioculturais – vocabulário geral dos níveis I e II;
- Espanha: aspetos culturais e civilizacionais (características e diferenças);
- A caracterização e os projetos pessoais;
- As relações pessoais: valorizar algo ou alguém; descrever e caracterizar alguém;
- O mundo laboral: trabalho, ocupações e profissões – contrastar realidades; características pessoais
profissionais e projetos…;
- O vestuário: tendências de moda – expressar gostos e preferências; fazer reclamações…;
- Os países de Língua Oficial Espanhola: viagens e férias; contrastar realidades culturais.

Prova de Equivalência à Frequência – Espanhol (código 15)
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1. Caracterização da Prova
A prova consiste na realização de tarefas no domínio da oralidade, que se desenvolvem a
partir da leitura de texto(s) sejam eles escritos ou visuais. O(s) tema(s) dessas tarefas insere(m)-se
nos domínios de referência estudados no Programa de Espanhol de Iniciação no Ensino Básico.

Estrutura da Prova
Atividades
LER
OUVIR

FALAR

INTERAGIR

Competências

Tipologia de itens



Linguística

 Leitura de textos



Lexical



Discursiva

 Interpretação de
textos/imagens



Gramatical



Semântica



Pragmática



Funcional/Estratégica



Sociolinguística

 Comentário a imagens

Pontuação
20

20

 Relação texto/contexto
 Questões de resposta:
- curta
- mais ou menos longa
- aberta
- fechada

30

30

2. Critérios de Classificação
Os critérios específicos de classificação estão organizados por níveis de desempenho. As
cotações correspondentes a esses níveis são fixas, não podendo ser atribuídas classificações
diferentes das indicadas. Para os quatro itens, são considerados cinco níveis em cada parâmetro.
São previstos níveis intercalares de desempenho que não se encontram descritos, de modo a que
sejam contempladas possíveis variações nas respostas dos examinandos.

3. Material a utilizar
O manual do 9º ano de escolaridade, adotado nesta Escola, ou textos disponibilizados pelas
professoras examinadoras.

4. Duração da Prova
A prova tem a duração de 15 minutos.
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Agrupamento de
Escolas Severim de
Faria de Évora

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS
ESTRANGEIRAS

EB Santa Clara
ES Severim de Faria

Informação- Prova de Equivalência à Frequência

FRANCÊS (LE II) – ESCRITA
Prova 16 | 2021
9.0 Ano de Escolaridade
Despacho normativo nº10 A/2021, de 22 março

1. Objeto de avaliação
A prova de exame tem como referência o Programa de Francês para o 3º Ciclo do Ensino Básico em
articulação com as Metas Curriculares definidas para a disciplina e o Quadro Europeu Comum de
Referência para as Línguas.
Na prova, é objeto de avaliação a competência comunicativa nas vertentes da compreensão oral e
escrita e da produção escrita. A demonstração destas competências envolve a mobilização dos
conteúdos programáticos, nomeadamente, Língua Francesa, Produção e Interpretação de Textos, e
Domínio Intercultural.
2. Caraterização e estrutura da Prova
A prova é cotada para 100 pontos e apresenta quatro partes.
A valorização relativa aos conteúdos apresenta-se no Quadro 1.
DOMINIO
Parte A - Compreensão oral
Parte B - Compreensão da escrita
Parte C – Léxico/Gramática
Parte D - Produção escrita

Prova de Equivalência à Frequência – Francês (código 16)
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Legenda: Quadro 1
Na Parte A avalia-se a aprendizagem no domínio da compreensão oral. Este grupo inclui itens de
seleção (escolha múltipla/ verdadeiro ou falso).
Na Parte B avalia-se a aprendizagem no domínio da compreensão da escrita. Este grupo inclui um
texto selecionado entre os tipos de texto enunciados no programa e de acordo com as Metas
Curriculares, focando um dos seguintes temas:
- A França no Património mundial
- Profissões
- Cultura estética; música, cinema
- Ciência e tecnologia
- Cooperação internacional
- Meio ambiente, poluição, ecologia, catástrofes naturais
Na Parte C avalia-se a aprendizagem ao nível do Léxico e da Gramática, através de itens de
construção (resposta restrita, resposta curta), alguns destes itens podem apresentar-se sob forma de
tarefas de completamento e transformação.
A Parte D permite avaliar o domínio da expressão escrita e é constituída por um item de resposta
extensa. Este item apresenta orientações no que diz respeito à tipologia textual, tema e extensão
(80-120 palavras).
A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2.
Partes da
Prova

A

B

C

Metas Curriculares

Tipologia de itens

Compreender discursos
produzidos de forma clara
Compreender diferentes tipos de
texto áudio/audiovisual desde
que adequados ao nível de
conhecimentos do aluno
Ler textos adaptados de tipologia
diversificada para recolha de
informação.
Ler textos, de
alguma complexidade, escritos
em linguagem clara e corrente.
Utilizar dicionários diversificados
para consulta

Predominantemente de resposta
fechada:
associação/correspondência escolha múltipla
ordenamento
verdadeiro/falso
De resposta aberta ou fechada: associação/correspondência completamento
escolha múltipla
resposta curta
resposta restrita
verdadeiro/falso

Compreender formas de
organização do léxico e conhecer
algumas estruturas do
funcionamento da língua com
alguma complexidade.

De composição extensa,
eventualmente precedido de um
item de resposta curta/restrita: completamento
escolha múltipla
ordenamento
resposta curta
transformação
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Número
de itens

Cotação

3

15

7

35

6

30
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D

Produzir textos, de 80 a 100
palavras, com relativa facilidade,
utilizando vocabulário frequente,
mas diversificado

Resposta extensa
1

20

Legenda: Quadro 2
3. Critérios de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação de critérios gerais e específicos de
classificação apresentados para cada item.
As respostas ilegíveis ou as que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero
pontos.
Os critérios específicos de classificação estão organizados por níveis de desempenho. As cotações
correspondentes a esses níveis são fixas, não podendo ser atribuídas cotações diferentes das
indicadas. Para a generalidade dos itens, são considerados de um a cinco níveis; para a tarefa final,
são sempre considerados cinco níveis em cada parâmetro (competência pragmática e competência
linguística). Estão previstos níveis intercalares que não se encontram descritos, de modo a que sejam
contempladas possíveis variações nas respostas dos examinandos. É classificada com zero pontos
qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho.
Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma
inequívoca a opção correta. Assim, se, por exemplo, o examinando apresentar mais elementos do
que o(s) pedido(s), a resposta é classificada com zero pontos.
Nos itens de escolha múltipla, de associação múltipla e de completamento, no caso de a cotação ser
atribuída a um grupo de itens ou a itens constituídos por várias alíneas, a classificação é feita de
acordo com o nível de desempenho observado na sua totalidade.
Nos itens de construção, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não
correspondam ao solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido, nomeadamente
nos itens de resposta extensa, onde a competência linguística só é avaliada se o examinando tiver
tratado o tema proposto e se tiver obtido, pelo menos, a classificação mínima na competência
pragmática.
4. Material a utilizar
As respostas são registadas em folha própria de modelo oficial, fornecida pelo estabelecimento de
ensino, podendo o examinando apenas usar caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
É permitida a utilização de dicionários.
Não é permitido o uso de corretor.
5. Duração da Prova
A prova tem a duração de 90 minutos.
Prova de Equivalência à Frequência – Francês (código 16)
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FRANCÊS (LE II) – ORAL
Prova 16 | 2021
9.0 Ano de Escolaridade
Despacho normativo nº10 A/2021, de 22 março

1. 1. Objeto de avaliação
A prova de exame de equivalência à frequência tem por referência o Programa Trienal de Francês – Iniciação
em vigor (homologado em 2001), e o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas.

A prova permite avaliar:
 Competências de interpretação e expressão orais (ler, ouvir, falar, interagir), concretizadas nos
desempenhos descritos no Programa: Competências de Uso da Língua e Competência Sociocultural. A
demonstração destas competências envolve a mobilização dos conteúdos programáticos enunciados
no Programa da disciplina contidos nos Domínios de Referência para este ciclo de escolaridade.

DOMÍNIOS DE REFERÊNCIA






LE CHOIX D’UNE CARRIÈRE
LA CULTURE
LA TECHNOLOGIE
LA SCIENCE

Prova de Equivalência à Frequência – Francês (código 16)
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2. Caracterização da prova
A prova consiste na realização de tarefas que se desenvolvem a partir da leitura de textos escritos ou visuais.
Os temas dessas tarefas inserem-se em domínios de referência do Programa de Iniciação para o 9º ano de
escolaridade.
ESTRUTURA DA PROVA
Competências
Ler

Ouvir

Falar

Interagir

20%

20%

30%

30%

Conteúdos
Pronúncia……....5
Conteúdos Sócio-culturais;

funcionais e

Compreensão na
receção da
mensagem........7,5

Fluência………...5
Compreensão
seletiva...............10

temáticos,
gramaticais;

Compreensão
Correção do
global..................10 Discurso...........7,5

Fluência do
Discurso............7,5

Respeito pela
pontuação….......5

lexicais constantes

Riqueza de
vocabulário........7,5

do programa
Expressividade...5

Fonética.............7,5

Capacidade de
iniciar, manter e
terminar um
diálogo...............7,5

Desenvolvimento
de um tema.......7,5

Riqueza e precisão
do léxico............7,5

20

20

30

30

Total

3. Critérios de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação das cotações que constam do quadro que se
pode observar em “Estrutura da Prova”.
As respostas cujo conteúdo não corresponda ao solicitado são classificadas com zero pontos.
4. Material
Textos e/ou imagens fornecidos pelo professor examinador.
5. Duração
A prova tem a duração de 15 minutos.
Prova de Equivalência à Frequência – Francês (código 16)
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Agrupamento de Escolas Severim de Faria,
Évora

Departamento de Ciências
Sociais e Humanas

Informação – Prova de Equivalência à Frequência

História - ESCRITA
Prova 19 | 2021
9.0 Ano de Escolaridade
Decreto- Lei nº139/2012, de 5 julho

1- OBJETO DE AVALIAÇÃO
As Orientações Curriculares do 3º ciclo do Ensino Básico da disciplina de História referem três
orientações essenciais: temporalidade, espacialidade e contextualização.
Na prova de equivalência à frequência de História serão avaliadas, no âmbito dos quatro temas
organizadores selecionados, as aprendizagens passíveis de avaliação numa prova escrita de
duração limitada, enquadrada por um conjunto de capacidades, nomeadamente:






Interpretação e compreensão de documentos históricos ou historiográficos, mapas
e imagens.
Elaboração respostas de tipologia variada (seleção, ordenação, verdadeiro/falso,
completamento, curtas, restritas, extensas).
Interpretação de dados de gráficos.
Realização de respostas com linguagem adequada à disciplina.
Produção de textos.

Não sendo relevante para a construção da prova, a valorização relativa de cada um dos
conteúdos apresentados, todos os domínios neles constantes, e indicados no quadro seguinte,
serão passiveis de serem abordados na prova. Não sendo os domínios da prova estanques
entre si, poderão existir questões que façam alguma relação com mais do que um domínio.

1

Quadro 1- Conteúdos Programáticos Temas Organizadores
DOMINIO 8 - A
Civilização Industrial
no Século XIX

DOMÍNIO 9 - A Europa e
o Mundo no limiar do
século XX

DOMINIO 10 – Da
Grande Depressão à II
Guerra Mundial

DOMÍNIO 11 – Do
segundo após Guerra
aos anos 80

8.1
O
Mundo 9.1 Apogeu e declínio da
10.1Crise, Ditaduras e 11.1 A Guerra Fria
Democracias
na
industrializado
e influência europeia.
- O período do após guerra
década de 30.
países
de
difícil
em Portugal
Imperialismo
e
industrialização
colonialismo no final do
século XIX

- Crise de 1929 e Grande
Depressão dos anos 30.

– rivalidades económicas e a

do

-

Os

movimentos

- As novas potências
independentistas
das
industriais do séc. XIX. - A primeira Guerra Mundial - Origem e caraterísticas colónias portuguesas.
Fascismo

8.2
Burgueses
e
Nazismo.
formação de alianças
proletários,
classes
médias e camponeses
- A participação portuguesa - Estado
na 1ªGuerra Mundial.

Portugal

e

do

Novo

em

Contrastes
e
9.2 As transformações antagonismos sociais
Os
regimes
geopolíticas decorrentes demoliberais dos anos
30.
da 1ªGuerra Mundial
as
transformações
económicas
do
mundo
ocidental.

10.2 A
Mundial

II

- A relação do Estado Novo
com as colónias nos anos
60 e 70.
- A desagregação
Estado Novo

do

- A revolução democrática
portuguesa

Guerra - A Constituição de 1976 e

- Origem da II Guerra
9.3
Portugal:
da Mundial
1ªRepública à Ditadura
Militar

a organização social e
económica.

2-CARACTERIZAÇÃO DA PROVA
A prova está organizado por grupos de itens. Alguns dos itens/grupos podem conter informações
fornecidas por meio de diferentes suportes, como, por exemplo, textos, figuras, tabelas e gráficos.
A tipologia dos itens, o seu número e a cotação por item apresentam-se no quadro seguinte.
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Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação
ESTRUTURA DA PROVA
Tipologia de itens
Itens de seleção:
Verdadeiro/falso
Associação
Ordenação
Completamento
Itens de construção:
Resposta curta
Resposta restrita
Resposta extensa

Número de itens
Itens seleção:
6 a 14

Itens de construção:
6 a 14

Pontuação
2 a 6 pontos
por item

2 a 10 pontos
Por item
TOTAL: 100 pontos

3- CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
As questões serão avaliadas de acordo com a utilização correta da língua portuguesa e a
capacidade de integrar os dados fornecidos pelos documentos nas respostas. As respostas
deverão revelar coerência no discurso e alguma objetividade. O afastamento do tema proposto,
implica a desvalorização total ou parcial da resposta, consoante o afastamento seja total ou
parcial. A elaboração das respostas, com base na cópia exaustiva dos documentos fornecidos
poderá diminuir a pontuação. As respostas deverão integrar uma utilização correta dos conceitos
bem como razoável compreensão da dinâmica económica, política e social dos fenómenos
históricos.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero
pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta
pode ser classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito.
Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente
a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta
que surgir em primeiro lugar.
Itens de SELEÇÃO
Associação/correspondência; verdadeiro-falso; Completamento
Considera-se incorreta qualquer associação/correspondência que revele incoerência ou erro
histórico.
Ordenação
A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência esteja integralmente
correta e completa. A cotação parcial poderá ser atribuída caso alguns elementos tenham
3

coerência entre si. São classificadas com zero pontos as respostas em que os elementos revelam
total incoerência.

Itens de CONSTRUÇÃO
. As formulações respeitantes aos conteúdos apresentadas nos critérios específicos de
classificação não devem ser entendidas de forma rígida.
. As respostas que apresentem pontos de vista diferentes dos mencionados nos critérios
específicos e classificação devem ser classificadas se o seu conteúdo for considerado
cientificamente válido e estiver adequado ao solicitado. Nestes casos, os elementos
cientificamente válidos devem ser classificados segundo procedimentos análogos aos previstos
nos descritores específicos apresentados.
São de considerar as respostas que utilizem uma terminologia cientificamente adequada e
rigorosa, embora não exatamente idêntica à utilizada nos critérios específicos de classificação.
Se a resposta contiver elementos errados de informação histórica não solicitada, estes só são tidos
em conta se forem contraditórios com elementos corretos referidos na mesma resposta. Nesta
eventualidade, os elementos corretos não serão valorizados.
Resposta curta
A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados.
Se a resposta contiver informação que exceda o solicitado, só são considerados os elementos que
satisfaçam o que é pedido.
Resposta restrita e resposta extensa
A classificação a atribuir traduz uma distribuição proporcional aos descritores solicitados nos
critérios específicos de avaliação.
Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, o desempenho no domínio da capacidade de
comunicação em História traduz-se, nos critérios específicos de classificação, na avaliação de
comunicação escrita em língua portuguesa, de acordo com os níveis descritos no quadro seguinte.
Níveis
Descritores
2
Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, ou
com erros esporádicos, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de
sentido.
1

Composição com problemas de estrutura, com erros de sintaxe, de pontuação e/ou de
ortografia, cuja gravidade implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido.

No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina,
não é classificado o desempenho no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa.

4-MATERIAL
Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta
indelével, azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretor.
4

5-DURAÇÃO
A Prova tem a duração de 90 minutos.
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Agrupamento de Escolas
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Informação-Prova de Equivalência à Frequência

Cidadania e Desenvolvimento - ORAL
Prova 96 | 2021
9.0 Ano de Escolaridade
Decreto- Lei nº139/2012, de 5 julho
Despacho Normativo nº 1-F/2016, de 5 de abril

1. Objeto de avaliação
A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Estratégia Nacional
de Educação para a Cidadania, Aprendizagens Essenciais e Perfil do Aluno à Saída da
Escolaridade Obrigatória) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação
numa prova oral de duração limitada, incidindo sobre as aprendizagens nos domínios:
Direitos Humanos; Igualdade de Género; Desenvolvimento Sustentável; Educação
Ambiental; Saúde; Media; Instituições e Participação Democrática.

2.Caraterização da prova
A tipologia da prova de Cidadania e Desenvolvimento é uma Prova Oral. A classificação
da prova oral é expressa na escala percentual de 0 a 100.
Os domínios a abordar são:

- Direitos Humanos
- Igualdade de Género
- Desenvolvimento Sustentável
- Educação Ambiental
- Saúde
- Media
- Instituições e Participação Democrática.

Prova de Equivalência à Frequência – Cidadania e Desenvolvimento (código 96)
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A prova decorre da interação examinadores/examinando:
∙ Breve apresentação do examinando;
∙ Apresentação e defesa de um ponto de vista sobre o tema proposto pelo examinador,
tendo por suporte documentos (escritos, imagens, áudios e/ou vídeos).

3.Material
O material necessário será fornecido pelo estabelecimento de ensino.

4.Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir resulta:
- da capacidade de relação e análise, do domínio de técnicas de exposição e
argumentação com base numa postura autónoma e responsável;
- do pensamento/espírito crítico de forma estruturada, significativa e com
conhecimento.
- da capacidade de trabalhar com autonomia para uma participação ativa na sociedade,
de forma solidária, colaborativa, que conhece e exerce os seus direitos e deveres em
diálogo e no respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista e criativo.

A valorização dos domínios na prova apresenta-se no quadro seguinte:
Domínios
Direitos Humanos

Critérios de avaliação
Áreas de Competências do PASEO

Cotações

Informação e comunicação

25

Saber científico

25

Pensamento crítico e pensamento
criativo

25

Raciocínio e resolução de problemas

25

Igualdade de Género
Desenvolvimento Sustentável
Educação Ambiental
Saúde
Media
Instituições e Participação
Democrática

Total: 100

Duração
A prova tem a duração de 15 minutos.

Prova de Equivalência à Frequência – Cidadania e Desenvolvimento (código 96)
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GEOGRAFIA - Escrita
Prova 20 | 2021
9.0 Ano de Escolaridade
Decreto- Lei nº139/2012, de 5 julho
Despacho Normativo nº 1-F/2016, de 5 de abril

1. Objeto de avaliação
A Prova de Equivalência à Frequência tem como referência as orientações curriculares para o 3º Ciclo
do Ensino Básico da disciplina de Geografia.
A prova permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados nos diferentes domínios do
programa respetivo, passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada.
1.1 – Objetivos gerais:
- Utilizar as coordenadas geográficas na localização de um lugar;
- Interpretar gráficos termopluviométricos;
- Identificar e localizar diferentes formas do relevo mundial;
- Localizar e caracterizar os diferentes ambientes bioclimáticos do Mundo;
- Identificar as diferentes formas de relevo associadas ao litoral e a uma bacia hidrográfica;
- Reconhecer homogeneidades e heterogeneidades na distribuição da população e dos
recursos a nível mundial;
- Avaliar a interdependência entre os diferentes ritmos de crescimento da população e níveis
de desenvolvimento;
- Localizar e explicar a existência de áreas de vazios e concentrações humanas a nível mundial;
- Interpretar pirâmides etárias;
- Compreender e justificar a existência de mobilidade da população no território mundial;
- Compreender as diferentes formas de organização das áreas urbanas;
- Identificar os diversos sectores de atividades económicas e atividades que os integram;
Prova de Equivalência à Frequência – Geografia (código 18)

1/4

- Enumerar diferentes tipos de práticas agrícolas, tendo em conta o grau de desenvolvimento
das populações;
- Identificar os diferentes tipos de indústria e fatores que influem na sua localização
geográfica;
- Relacionar as desigualdades económicas e sociais entre os espaços com a desigualdade
existente ao nível da distribuição dos meios de transporte e comunicações;
- Distinguir crescimento económico de desenvolvimento;
- Identificar e explicar os obstáculos ao desenvolvimento;
- Reconhecer o I.D.H. como uma forma de medir os diferentes níveis de desenvolvimento
mundial;
- Apresentar soluções para atenuar as desigualdades de desenvolvimento
- Identificar os grandes problemas ambientais da atualidade e enumerar estratégias para a sua
superação;
- Identificar o conceito de desenvolvimento sustentável e reconhecer sua importância para o
futuro do planeta e da humanidade.

Prova de Equivalência à Frequência – Geografia (código 18)
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2. Caraterização da Prova
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, tabelas de
dados, gráficos, mapas, figuras, fotografias e imagens de satélite.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas/conteúdos programáticos.
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino.
A prova é cotada para 100 pontos.
A distribuição da cotação pelos temas apresenta-se no Quadro 1.
A tipologia e o número de itens e a cotação por item apresenta-se no Quadro 2.

Quadro 1 — Distribuição da cotação pelos temas
CONTEÚDOS
TEMA A - A Terra : estudos e representações
- Localização relativa e absoluta
- Países e capitais
TEMA B - Meio Natural
- Clima e formações vegetais
- Relevo
TEMA C - População e povoamento
- Indicadores demográficos
- Áreas de fixação humana
- Mobilidade
TEMA D - Atividades Económicas
- Sectores de atividade
- Processos de produção
- Redes e meios de transporte
TEMA E - Contrastes de desenvolvimento
- Países ricos vs países pobres
- Interdependência entre espaços
TEMA F – Riscos, Ambiente e Sociedade
- Ambiente e desenvolvimento sustentável
TOTAL

Prova de Equivalência à Frequência – Geografia (código 18)

ESTRUTURA DA PROVA /
COTAÇÕES
Grupo I - 10%

Grupo II - 20%

Grupo III - 22%

Grupo IV - 18%

Grupo V - 20%
Grupo VI - 10%
100%
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Quadro 2 :Tipologia, número de itens e cotação

Tipologia de itens
Itens de seleção
- Correspondência/Associação
- Complemento/Escolha
múltipla
Itens de construção
- Resposta curta
- Resposta restrita
- Resposta extensa

Número de itens

Cotação por item

3a6

2 a 6 pontos

3 a 10

3 a 8 pontos

3. Material a utilizar
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino.
É permitida a utilização de régua, de esquadro e de transferidor.
Não é permitida a utilização de calculadora.
Não é permitido o uso de corretor.

4. Duração da Prova
A Prova tem a duração de noventa minutos, sem período de tolerância.

5. Critérios Gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios
específicos de classificação apresentados para cada item e pode expressar-se através de um número
inteiro ou não.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente descodificadas ou identificadas são
classificadas com zero pontos.
Nos itens de escolha múltipla não há lugar a classificações intermédias - a cotação total do item é
atribuída às respostas em que seja apresentada a única possibilidade de resposta correta e/ou
completa, sem margem para dúvidas.
Serão classificadas com zero pontos as respostas que apresentem falhas na sequência ou em que seja
assinalada mais do que uma opção ou uma opção incorreta.
Nos itens de seleção a classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho.
Nos itens de construção a classificação será atribuída de acordo com os elementos de resposta
pedidos e apresentados.
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero
pontos.
Será valorizada a correta utilização da língua portuguesa, bem como do vocabulário específico.
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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
CIÊNCIAS NATURAIS
Prova 10 | 2021
3.º Ciclo do Ensino Básico - Despacho Normativo n.º 10-A/2021, de 22 de março de 2021 e demais legislação
regulamentar.

O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3º ciclo da disciplina de
Ciências Naturais a realizar em 2021, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Material
• Duração
• Critérios gerais de classificação

Objeto de avaliação
A prova de equivalência à frequência realiza-se a nível de escola e tem por referência os documentos curriculares do
Ensino Básico e permite avaliar um conjunto de competências, que decorrem dos conteúdos enunciados nas
Aprendizagens Essenciais, passíveis de avaliação numa componente escrita (E) e numa componente prática (P) de
duração limitada, nomeadamente:
· Análise e discussão de evidências e situações problemáticas;
· Interpretação e compreensão de leis e modelos científicos;
· Elaboração e interpretação de representações gráficas;
· Realização de atividades práticas laboratoriais e/ou experimentais;
· Formulação de problemas e/ou hipóteses;
· Previsão e avaliação de resultados de investigações;
· Interpretação de dados a partir de fontes de informação diversas;
· Exposição de ideias, defesa e argumentação;
· Estruturação lógica de textos.

Caracterização da prova
A componente Escrita da prova, cuja realização implica um registo escrito, é cotada para 100 pontos.
Esta componente da prova reflete uma visão integradora dos diferentes conteúdos abordados na disciplina e está
organizada por grupos de itens.
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo: textos, tabelas, gráficos, mapas,
imagens, esquemas.
Alguns dos itens/grupos de itens podem envolver a mobilização de aprendizagens relativas a mais do que um dos
Temas dos conteúdos abordados na disciplina de Ciências Naturais no 3.º CEB.
1/3

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência de apresentação dos Temas nas Aprendizagens Essenciais.
Os Temas que constituem objeto de avaliação são os que se apresentam no quadro 1.
Quadro 1 – Distribuição da cotação
Grupos

Domínios/Temas

Cotação
(em pontos)

I

Terra em transformação

20 a 30

II

Terra – Um planeta com vida
Sustentabilidade na Terra

20 a 30

III

Viver melhor na Terra

40 a 60

A componente Prática da prova, cuja realização implica a manipulação de materiais, instrumentos e equipamentos,
com eventual produção escrita, incide sobre o trabalho prático e/ou experimental produzido. O júri irá fazer uso de um
registo de observação do desempenho do aluno durante a execução do trabalho prático.
O Tema que constitui objeto de avaliação da componente prática é o que se apresenta no quadro 2.
Quadro 2 – Objeto de avaliação da componente prática.
Grupos
I

Domínios/Temas
Terra em transformação

Cotação
(em pontos)
100

Material
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretor.
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).
Para a componente Prática da prova, será disponibilizada ao aluno bata branca ou equipamento equivalente.

Duração
A componente Escrita da prova tem a duração de 45 minutos e a componente Prática da prova tem a duração de 45
minutos.
Em qualquer uma das componentes da prova não pode ser ultrapassado este limite de tempo.
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Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos
de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro, previsto na grelha de classificação.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. No
entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se
for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito.
Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s) resposta(s) que
não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada a resposta que surgir em primeiro lugar.
Se na resposta a qualquer questão, o aluno utilizar dados incorretos, obtidos na resolução de questões anteriores,
não haverá penalização na cotação a atribuir.

Itens de seleção
Nos itens de seleção, a prova inclui itens de escolha múltipla, associação/correspondência, verdadeiro/falso
e ordenação.
As respostas aos itens de seleção podem ser classificadas de forma dicotómica ou por níveis de desempenho. No
primeiro caso, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas e completas, sendo todas as
outras respostas classificadas com zero pontos. No caso de classificação por níveis de desempenho, a cada nível
corresponde uma dada pontuação, de acordo com os critérios específicos.
Nas respostas aos itens de seleção, a transcrição do texto da opção escolhida é considerada equivalente à indicação
da letra ou do número correspondente.

Itens de construção
Resposta curta
Nos itens de resposta curta a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas. Podem ser atribuídas
pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos.
Resposta aberta
Nos itens de resposta aberta, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho ou
por etapas. A cada nível de desempenho e a cada etapa corresponde uma dada pontuação.
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos.
Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos considerados corretos, ou se
apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a identificação objetiva dos elementos solicitados, é atribuída a
classificação de zero pontos.
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Informação – Prova de Equivalência à Frequência - Prova Escrita e Prova Prática

Ciências Físico-Químicas
Prova 11 | 2021
9.0 Ano de Escolaridade
Desp. Normativo 10 – A /2021 de 22 de março

1- OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova de equivalência à frequência é constituída por uma componente escrita e por uma
componente prática e tem por referência as Aprendizagens Essenciais da disciplina de Física e
Química, o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, as Orientações Curriculares do 3º ciclo
do Ensino Básico da disciplina de Ciências Físico-Químicas e as Metas Curriculares de Física e Química
do Ensino Básico.
No exame de equivalência à frequência de Ciências Físico-Químicas serão avaliadas, no âmbito dos
quatro temas organizadores, as aprendizagens passíveis de avaliação numa prova de duração
limitada, enquadrada por um conjunto de capacidades, nomeadamente:


Interpretação e compreensão de leis e modelos científicos;



Elaboração e interpretação de representações gráficas;



Interpretação de dados;



Interpretação de fontes de informação diversas;



Realização de cálculos simples e conversões de unidades;



Produção de textos;



Organização do espaço de trabalho e manipulação de materiais, instrumentos e
equipamentos durante a realização da prova prática, com produção escrita (questões
prévias, registo e tratamento de resultados e interpretação dos mesmos).
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Não sendo relevante para a construção do teste a valorização relativa de cada um dos temas
organizadores, todos os conteúdos neles constantes, e indicados no quadro seguinte, serão
passiveis de serem abordados no teste.

Quadro 1- Domínios e Subdomínios por ano de escolaridade
Espaço
7º ano
15 pontos

- Universo.
- Sistema Solar.
- Distâncias no
Universo.
- A Terra, a Lua e
Forças Gravíticas.

Materiais / Energia
7º ano
15 pontos

- Constituição do
Mundo Material.
- Substâncias e
Misturas.
- Transformações
Físicas e Químicas.
- Propriedades Físicas
e Químicas dos
Materiais.
- Separação das
Substâncias de uma
Mistura.
- Fontes de Energia e
Transferências de
Energia.

Reações Químicas
Som
Luz
8º ano
40 pontos

Movimentos e Forças
Eletricidade
Classificação dos Materiais
9º ano
30 pontos

- Explicação e
Representação de
Reações Químicas

- Movimentos na Terra.

- Tipos de Reações
Químicas.

- Forças, Movimentos e
Energia.

- Velocidade das
Reações Químicas.

- Forças e Fluídos.

- Produção e
Propagação do Som.
- Som e Ondas.
- Atributos do Som e
Sua Deteção pelo
Ser Humano.
Fenómenos
Acústicos.
- Ondas de Luz e sua
Propagação.

- Forças e Movimentos.

- Corrente Elétrica e
Circuitos Elétricos.
- Efeitos da Corrente
Elétrica e Energia Elétrica.
- Estrutura Atómica.
- Propriedades dos
Materiais e Tabela
Periódica.
- Ligação Química.

- Fenómenos Óticos.
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2-CARACTERIZAÇÃO DA PROVA
A prova escrita está organizada por grupos de itens.
Alguns dos itens/grupos podem conter informações fornecidas por meio de diferentes suportes,
como, por exemplo, textos, figuras, tabelas e gráficos.
Alguns dos itens podem incidir sobre as aprendizagens feitas no âmbito das experiências educativas
realizadas em laboratório.
A tipologia dos itens, o seu número e a cotação por item apresentam-se no quadro seguinte.
Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação
Número de
itens

Cotação por item
(em pontos)

Escolha múltipla
Associação/Correspondência
Ordenação/Espaços

8 a 10

6

Resposta Curta

1a3

6

Resposta restrita

1a3

8 a 12

Cálculo

1a3

8 a 12

Tipologia de itens
ITENS DE SELEÇÃO
ITENS DE
CONSTRUÇÂO

Observações: O teste não inclui formulário nem Tabela Periódica.

A prova prática implica a realização de uma atividade laboratorial, e inclui um conjunto de
questões prévias e a análise e interpretação dos resultados obtidos.
Quadro 3 – Tipologia e cotação
Tarefas de avaliação performativa

Cotação
(em pontos)

Questões prévias

20

Execução experimental

50

Registo e análise dos resultados

30

3-CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero
pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode
ser classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito.
Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s)
resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que
surgir em primeiro lugar.
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ITENS DE SELEÇÃO
1-Escolha múltipla
A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única
opção correta.
São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada:
– uma opção incorreta;
– mais do que uma opção.
Não há lugar a classificações intermédias.

2-Associação/correspondência
A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. Considera-se incorreta qualquer
associação/correspondência que relacione um elemento de um dado conjunto com mais do que um
elemento do outro conjunto. É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível
1 de desempenho.

3-Ordenação
A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência esteja integralmente correta e
completa.
São classificadas com zero pontos as respostas em que:
– seja apresentada uma sequência incorreta;
– seja omitido qualquer um dos elementos da sequência solicitada.
Não há lugar a classificações intermédias.

ITENS DE CONSTRUÇÃO
4-Resposta curta
As respostas corretas são classificadas com a cotação total do item. As respostas incorretas são
classificadas com zero pontos. Não há lugar a classificações intermédias.
Caso a resposta contenha elementos que excedam o solicitado, só são considerados para efeito de
classificação os elementos que satisfaçam o que é pedido e se os elementos referidos revelarem
contradição entre si deve ser atribuída a classificação de zero pontos.

5-Resposta restrita
Os critérios de classificação dos itens de resposta restrita apresentam-se organizados por níveis de
desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. É classificada com zero
pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina.
A classificação das respostas aos itens de resposta restrita centra-se nos tópicos de referência, tendo
em conta a organização dos conteúdos e a utilização de linguagem científica adequada.
As respostas, se o seu conteúdo for considerado cientificamente válido e adequado ao solicitado,
podem não apresentar exatamente os termos e/ou as expressões constantes dos critérios específicos
4

de classificação desde que a linguagem usada em alternativa seja adequada e rigorosa. Nestes casos,
os elementos de resposta cientificamente válidos devem ser classificados de acordo com os
descritores apresentados.
Caso a resposta contenha elementos contraditórios, são considerados para efeito de classificação
apenas tópicos que não apresentem esses elementos.

6-Cálculo

Nas respostas aos itens de cálculo os critérios de classificação estão organizados por níveis de
desempenho e a cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.
A classificação das respostas decorre do enquadramento simultâneo em níveis de desempenho,
relacionados com a consecução das etapas necessárias à resolução do item, de acordo com os
critérios específicos de classificação, e em níveis de desempenho relacionados com o tipo de erros
cometidos.
Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho relacionado com a consecução das etapas
é classificada com zero pontos.
Os níveis de desempenho relacionados com o tipo de erros cometidos correspondem aos seguintes
descritores.
Níveis

Descritores

4

Ausência de erros.

3

Apenas erros tipo 1, qualquer que seja o seu número.

2

Apenas um erro tipo 2, qualquer que seja o número de erros do tipo 1.

1

Mais do que um erro de tipo 2, qualquer que seja o número de erros do tipo 1

São considerados erros do tipo 1 os erros de cálculo numérico, a transcrição incorreta de dados, a
conversão incorreta de unidades, desde que coerentes com a grandeza calculada, ou a apresentação
de unidades incorretas no resultado final, também desde que coerentes com grandeza calculada.
São considerados erros do tipo 2 os erros de cálculo analítico, a ausência de conversão de unidades
(*), a ausência de unidades no resultado final, a apresentação de unidades incorretas no resultado
final não coerentes com a grandeza calculada e outros erros que não possam ser considerados do tipo
1.
(*) Qualquer que seja o número de conversões de unidades não efetuadas contabiliza-se apenas um
erro do tipo 2.
Se a resolução de um item que envolva cálculos apresentar erro exclusivamente imputável à
resolução numérica ocorrida num exercício anterior, não deve ser objeto de penalização.
Deve ser atribuída a classificação de zero pontos se a resposta apresentar:
- Metodologia de resolução incorreta – resultado incorreto;
- Metodologia de resolução incorreta – resultado correto;
- Metodologia de resolução ausente com apresentação do resultado final, mesmo que correto.
5

7- Prova prática
Os alunos terão que executar passo a passo os procedimentos laboratoriais de uma
actividade laboratorial, de objectivo bem definido, devendo ainda responder a questões pré
laboratoriais relacionadas com a actividade e fazer os registos e a interpretação dos
resultados obtidos.

4-MATERIAL

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta
indelével, azul ou preta.
Os alunos devem ser portadores de régua e calculadora científica, não gráfica.
Não é permitido o uso de corretor.

5-DURAÇÃO

Cada uma das provas (Escrita e Prática) tem a duração de 45 minutos.
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EDUCAÇÃO VISUAL
Prova 14 | 2020-2021
9.0 Ano de Escolaridade
Decreto- Lei nº139/2012, de 5 julho

1- OBJETO DE AVALIAÇÃO
As Orientações Curriculares do 3º ciclo do Ensino Básico da disciplina de Educação Visual referem
os domínios que se conjugam para o desenvolvimento de conhecimentos e que estruturam as metas
curriculares, no âmbito dos quatro temas organizadores:
Técnica, Representação, Discurso e Projeto.
No 3.° Ciclo, as metas incidem sobre conteúdos como:

Forma

Desenho
Expressivo



Perceção visual da Pintura
forma



Representação
técnica de formas
geométricas
básicas



Qualidades
formais



Qualidades
expressivas

Cor

síntese subtrativa
COR SENSAÇÃO |

Contrastes
cores quentes e cores
frias.



Conceito e
aplicação de
escala gráfica

2-CARACTERIZAÇÃO DA PROVA
A prova está organizada por grupos de itens.
A prova é constituída por dois grupos de resolução obrigatória
Grupo I, é composto por um exercício com base na aplicação de conhecimentos na área da
representação técnica e perceção visual da forma.
Grupo II, é composto de um exercício com base na aplicação de conhecimentos na área da
expressividade e da cor.
Tipologia, número de itens e cotação
Tipologia de itens
ITENS DE CONSTRUÇÃO

Número
grupos
2

Cotação por grupo
de (em pontos)
45 + 55

3-CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
ITENS DE CONSTRUÇÃO
- Rigor geométrico
- Saber utilizar normas de desenho
- Manifestar criatividade
- Saber utilizar diferentes materiais de registo
- Interpretação correta dos dados do exercício
- Manifestar qualidade expressiva na representação gráfica
- Correta aplicação dos valores cromáticos nas suas experimentações plásticas

4- MATERIAL
Os alunos devem ser portadores de duas folhas de papel tipo cavalinho A3, lápis de grafite HB e
2B, borracha, compasso, régua 40cm, esquadros de 30º e 45º, transferidor, afia e materiais para
colorir.
5- DURAÇÃO
A Prova tem a duração de 90 minutos mais 30 minutos de tolerância.
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Informação – Prova de Equivalência à Frequência

Educação Física – Prova Prática
Prova 26 | 2020-2021
9.º Ano de Escolaridade
Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho
Despacho Normativo nº 1-F/2016, de 5 de abril

1 - OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova de equivalência à frequência de Educação Física contempla uma avaliação abrangente do
aluno nas 3 áreas de organização da disciplina, desenvolvidas ao longo dos 3 anos de escolaridade
do 3º ciclo. Tal como estabelecido nos Programas Nacionais de Educação Física (PNEF), o aluno será
avaliado nas atividades físicas, na aptidão física e nos conhecimentos.
Procurando conciliar o que está estipulado nos critérios para o sucesso em Educação Física nos PNEF
com as exigências legais inerentes ao exame de equivalência à frequência, nomeadamente o
(pouco) tempo disponível para a sua realização, tentou-se garantir que fosse tão abrangente quanto
possível, relativamente ao Programa Nacional da disciplina.

ATIVIDADES FÍSICAS - Parte do nível introdução/parte do nível elementar dos PNEF, nas seguintes
matérias:
• Categoria A: Jogos Desportivos Coletivos - Voleibol (ver anexo)
• Categoria B: Ginástica - Ginástica no Solo (ver anexo)
• Categoria C: Atletismo (ver anexo)
• Categoria F: Raquetas - Badminton (ver anexo)
APTIDÃO FÍSICA - Fitescola:
• Dois testes, de componentes diferentes, da bateria de testes de aptidão física do Fitescola
(ver anexo)
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2 - CARACTERIZAÇÃO DA PROVA
O aluno será testado em situações de exercício critério para a avaliação das ações motoras inerentes
a cada matéria. Paralelamente, será verificado o nível de conhecimento do aluno relativamente ao
modo de execução das principais ações técnicas e às principais regras específicas. Em casos
especiais, atempada e devidamente comprovados, a avaliação de uma ou várias atividades da
componente prática poderá ser realizada de forma teórica, nas matérias em que não seja possível
a sua avaliação prática.

3 - CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
A classificação corresponderá ao cálculo da média aritmética das 4 matérias avaliadas (voleibol,
ginástica de solo, atletismo, badminton, FitEscola). Dentro de cada matéria será também calculada
a média aritmética de todas as ações/capacidades avaliadas. No caso do fitEscola, o limite inferior
da Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF) corresponderá a 50 pontos e o superior a 100 pontos.
Para cada matéria das atividades físicas avaliada serão aplicados os critérios de êxito/execução
previstos nos PNEF. Relativamente ao FitEscola, serão aplicados os respetivos protocolos de
avaliação e utilizadas as tabelas de referência.

4 - MATERIAL
Equipamento desportivo e esferográfica preta ou azul

5 - DURAÇÃO
45 Minutos
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Informação – Prova de Equivalência à Frequência

Tecnologias de Informação e Comunicação
Prova 24 | 2020
9.0 Ano de Escolaridade

1- Introdução
O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência da
disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação do 3.º ciclo do ensino básico, a realizar em 2021
de acordo com o disposto no Despacho Normativo n.º 10-A/2021, de 22 de março. Este documento é
igualmente aplicável aos alunos que se encontram abrangidos pelos Planos Curriculares aprovados pelo
Decreto-Lei n.º ei n.º 55/2018, de 6 de julho
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:


Objeto de avaliação;



Características e estrutura;



Critérios de classificação,



Material;



Duração.

2- Objeto de Avaliação
A prova tem por referência as Orientações Curriculares para o 3.º ciclo do Ensino Básico de Tecnologias
de Informação e Comunicação e as respetivas Metas Curriculares do Ensino Básico – Tecnologias de
Informação e Comunicação.
Na prova de equivalência à frequência da disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação será
avaliada, no âmbito dos temas organizadores, a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita
de duração limitada.
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3- Características e estrutura
A prova é de carácter teórico.
A prova é realizada no enunciado.
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, tabelas, figuras
e gráficos.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios do programa ou à sequência
dos seus conteúdos.
Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos domínios do
programa.
A prova é cotada para 100 pontos.
A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1.
Quadro 1 – Valorização dos domínios
DOMÍNIOS / CONTEÚDOS

Cotações
(100 pontos)

Grupo I – Apresentação e partilha:


Documentos de texto



Apresentações eletrónicas

25

Grupo II – Ferramentas de comunicação e colaboração:


Correio Eletrónico



Comunicação síncrona



Comunicação assíncrona

25

Grupo III – Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes:



Proteção da privacidade
Cinco questões de seleção verdadeira/falsa

25

Grupo IV – Folha de cálculo:



Utilizar fórmulas
Utilizar funções

25

2

As perguntas serão de:
 Escolha múltipla;
 Verdadeiros e falsos;
 Correspondência;
 Resposta direta.

4- Critérios Gerais de Classificação
A prova tem a pontuação total de 100 valores.
Não será atribuída qualquer pontuação a respostas cujo conteúdo seja considerado inadequado às
respetivas questões.
Nas questões cuja resposta seja escolha múltipla apenas se considera como válida uma única opção.
Caso o aluno opte por mais que uma resposta, a cotação dessa questão será considerada nula.
Nos itens de verdadeiro / falso, de associação e de correspondência, a classificação a atribuir tem em
conta o nível de desempenho revelado na resposta.
Nas questões de resposta construída curta ou longa a avaliação terá em conta: a adequação da resposta
à questão; a correção científica; a clareza da resposta; a estrutura da resposta.

5- Material
Os alunos apenas podem usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta
indelével, azul ou preta. Não é permitido o uso de corretor.

6- Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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ANEXOS

ATLETISM
O

ATLETISMO

ATLETISMO

ATLETISM
O

ATLETISMO

Saber Fazer
Corrida de
estafetas

Partida de pé

Acelera até à
velocidade máxima

Realiza apoios
ativos sobre a
parte anterior do
pé e a extensão
completa da
perna de
impulsão

Termina sem
desaceleração
nítida

Corrida de
barreiras

Efetua a passagem
Realiza uma corrida
do testemunho
(curta distância),
(como passador e
transpondo pequenos
como recetor) na
obstáculos
zona de transmissão, (separados entre si a
com controlo visual e distâncias variáveis),
em movimento,
combinando com
entregando-o com
fluidez e coordenação
segurança e sem
global, a corrida, a
acentuada
impulsão, o voo e a
desaceleração
receção

Salto em altura

Lançamento da bola

Técnica de tesoura

Faz um apoio
ativo e a
extensão
completa da
perna de
impulsão com
elevação
enérgica e
simultânea dos
braços e da
perna de
balanço

Transpõe a
fasquia com
as pernas em
extensão e
aterra em
equilíbrio no
colchão de
quedas

Com bola de ginástica rítmica ou
de andebol com baixa pressão

Dá 3 passadas (laterais) de
balanço em aceleração
progressiva, com o braço fletido e
o cotovelo mais alto que o ombro
(na direção do lançamento).

Lançamento do
peso
Engenho de 2 kg/3 kg

Lança, de lado e sem
balanço, com flexão da
perna do lado do peso
e inclinação do tronco
sobre essa perna

Lança empurrando
o peso para a frente
e para cima, após
avanço da bacia e
extensão da perna
de trás

ATLETISMO

Corrida de velocidade (40 m)

