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Introdução�

O�presente� documento�divulga� informação� relativa�à�prova�de�exame�de�equivalência�à�frequência�do�2ºciclo�da�

disciplina�de�Português�em�2020�pelos�alunos�do�Agrupamento�de�Escolas�Josefa�de�Óbidos,�nomeadamente:�

•� Objeto�de�avaliação�

•� Caracterização�da�prova�

•� Material�

•� Duração�

�

Objeto�de�avaliação�

A� prova� escrita� e� oral� tem� por� referência� o� Programa� e� as�Metas� Curriculares� de�Português� do� Ensino� Básico�

Português�em�vigor.��

A�prova�escrita�e�oral�permite�avaliar�se�o�aluno,�no�final�do�Segundo�Ciclo,�atingiu�as�metas�curriculares�definidas,�a�

nível�nacional,�para�a�disciplina.�

�

Caracterização�da�prova�

A�prova�inclui�uma�prova�escrita,�resultando�a�classificação�final�da�soma�dos�itens�respondidos�corretamente.�

A�prova�escrita�apresenta�quatro�grupos�de�itens,�relativos�a�quatro�dos�domínios�lecionados�ao�longo�do�Segundo�

Ciclo��e�selecionados�para�o�efeito,�organizados�tendencialmente�por�itens�de�seleção�e�de�construção.�

A�prova�escrita�é�cotada�para�100�pontos.�

Peso:50%�

�

�

� �

�

� �

Informação-Prova�

Prova�de�Equivalência�à�Frequência�de�
�
Português� �

�
Ano�letivo�2019/2020�

Data�da�Prova�1.ª�Fase��06/07/2020� ���Hora�09h30�

2.º�Ciclo�do�Ensino�Básico� �
� Data�da�Prova�2.ª�Fase��01/09/2020����������Hora�09h30�
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A�estrutura�da�prova�escrita�sintetiza-se�no�Quadro�I.�

Grupo� Domínios/Temas� Tipologia�de�itens�
Número�

de�itens�

Cotação�

(em�pontos)�

Duração�

(minutos)�

I� Compreensão�Leitora�
���Seleção�-�verdadeiro/falso�

�Construção�–�resposta�curta�
4�a�6� 20�

90�
II� Compreensão�e�expressão�escrita�

�Seleção���

(Associação�-Ordenação�–�V/F)�

Resposta�restrita�

��

4�a�6� 30�

III� Gramática�
Completamento�

Resposta�curta�
4�a�6� 20�

IV� Escrita� Resposta�extensa� �1� 30�

As�respostas�ilegíveis�ou�que�não�possam�ser�claramente�identificadas�são�classificadas�com�zero�pontos.�

Nos� itens� de� construção,� a� classificação� é� atribuída� de� acordo� com�os� elementos� solicitados,� sendo� atribuída� a�

classificação�de�zero�pontos�a�respostas�que�não�correspondam�ao�solicitado.�

Caracterização�da�prova�

A�prova�inclui�uma�prova�oral,�resultando�a�classificação�final�da�soma�dos�itens�respondidos�corretamente.�

A�prova�oral�apresenta�três�grupos�de�itens,�relativos�a�três�dos�domínios��lecionados�ao�longo�do�Segundo��Ciclo��e�

selecionados�para�o�efeito�organizados�tendencialmente�por�itens�de�seleção�e�de�construção.�

A�prova�oral�é�cotada�para�100�pontos�(Peso:�50%)�

A�estrutura�da�prova�sintetiza-se�no�Quadro�II.�

Grupo� Domínios/Temas�
Tipologia�de�itens�

�

Número�

de�itens�

Cotação�

(em�pontos)�

Duração�

(minutos)�

I� Leitura�
����Leitura,�em�voz� alta,� de� um�

texto.�
�1� 15�

15�
II� Compreensão�Leitora�

��Seleção� de� informação� e�

resposta� a� questões� sobre� o�

texto�escrito�e�/ou�lido.�

�����

��

�6�a�10� �50�

III� Gramática�
Completamento�

Resposta�curta�
6�a�10� 35�
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As�respostas�ilegíveis�ou�que�não�possam�ser�claramente�identificadas�são�classificadas�com�zero�pontos.�

Nos� itens� de� construção,� a� classificação� é� atribuída� de� acordo� com�os� elementos� solicitados,� sendo� atribuída� a�

classificação�de�zero�pontos�a�respostas�que�não�correspondam�ao�solicitado.�

Nota:�A�classificação�final�da�prova�resulta�da�média�aritmética�da�prova�escrita�e�da�prova�oral.�

�

Material�

Como�material�de�escrita,�apenas�pode�ser�usada�caneta�ou�esferográfica�de�tinta�azul�ou�preta.�

Nas�provas�de�equivalência�a�frequência�do�ensino�básico,�as�respostas�são�dadas�no�próprio�enunciado�da�prova.��

No�caso�das�provas�de�equivalência�a�frequência�do�ensino�secundário,�as�respostas�são�registadas�em�folha�própria,�

fornecida�pelo�estabelecimento�de�ensino�(modelo�oficial).��

Não�é�permitido�o�uso�de�corretor.�

Para�a�prova�oral�o�material�necessário�será�fornecido�pelo�júri.�

�

�

Duração�

A�prova�escrita�tem�a�duração�de�90�minutos.�

A�prova��oral�tem�a�duração�máxima�de�15�minutos.�

�

�
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Introdução�

O�presente� documento�divulga� informação�relativa� à� prova� de� exame� de� equivalência� à� frequência�do� Segundo�

Ciclo��da�disciplina�de��Português�Língua�não�Materna,�a�realizar�em�2020�pelos�alunos�do�Agrupamento�de�Escolas�

Josefa�de�Óbidos,�nomeadamente:�

·� Objeto�de�avaliação�

·� Caracterização�da�prova�

·� Material�

·� Duração�

�

Objeto�de�avaliação�

�� �A� prova� escrita� e� oral� tem� por� referência� as� Orientações� Programáticas� de� Português� Língua� Não� Materna�

(PLNM),� as� Aprendizagens� Essenciais� e� outros� documentos� orientadores,� com� destaque� para� o� Quadro� Europeu�

Comum�de�Referência�para�as�Línguas�–�QECR,�e�permitem�avaliar�a�aprendizagem�passível�de�avaliação�numa�prova�

escrita�de�duração�limitada.�Nas�provas,�são�objeto�de�avaliação�os�domínios�da�Compreensão�do�Oral,�da�Leitura,�

da�Escrita�e�das�Competências�Comunicativas.��

� A� prova� escrita� e� oral� permite� avaliar� se� o� aluno,� no� final� do� Segundo� Ciclo,� atingiu� as� metas� curriculares�

definidas,�a�nível�nacional,�para�a�disciplina.�

�

Caracterização�da�prova�

A� prova� inclui� uma� prova� escrita� e� oral,� resultando� a� classificação� final� da� soma� dos� itens� respondidos�

corretamente.�

A�prova�escrita�apresenta�quatro�grupos�de�itens,�relativos�a�quatro�dos�domínios�lecionados�ao�longo�do�Segundo��

Ciclo��e�selecionados�para�o�efeito,�organizados�tendencialmente�por�itens�de�seleção�e�de�construção.�

A�prova�escrita�é�cotada�para�100�pontos.(Peso�50%)� �

�

� �

Informação-Prova�

Prova�de�Equivalência�à�Frequência�de�
�
Português�Língua�Não�Materna��

�
Ano�letivo�2019/2020�

Data�da�Prova�1.ª�Fase��07/07/2020� ���Hora�09h30�

2.º�Ciclo�do�Ensino�Básico� �
� Data�da�Prova�2.ª�Fase��01/09/2020����������Hora�09h30�
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�

A�estrutura�da�prova�escrita�sintetiza-se�no�Quadro�I.�

�

Quadro�I�

Grupo� Domínios/Temas� Tipologia�de�itens�
Número�

de�itens�

Cotação�

(em�pontos)�

Duração�

(minutos)�

I� Compreensão�Leitora�
���Seleção�-�verdadeiro/falso�

�Construção�–�resposta�curta�
4�a�6� 20�

90�
II� Compreensão�e�expressão�escrita�

�Seleção���

(Associação�-Ordenação�–�V/F)�

Resposta�restrita�

��

4�a�6� 30�

III� Gramática�
Completamento�

Resposta�curta�
4�a�6� 20�

IV� Escrita� Resposta�extensa� �1� 30�

�

As�respostas�ilegíveis�ou�que�não�possam�ser�claramente�identificadas�são�classificadas�com�zero�pontos.�

Nos� itens� de� construção,� a� classificação� é� atribuída� de� acordo� com�os� elementos� solicitados,� sendo� atribuída� a�

classificação�de�zero�pontos�a�respostas�que�não�correspondam�ao�solicitado.�

�

Caracterização�da�prova�oral�

A�prova�inclui�uma�prova�oral,�resultando�a�classificação�final�da�soma�dos�itens�respondidos�corretamente.�

A�prova�oral�apresenta�três�grupos�de�itens,�relativos�a�três�dos�domínios��lecionados�ao�longo�do�Segundo��Ciclo��e�

selecionados�para�o�efeito�organizados�tendencialmente�por�itens�de�seleção�e�de�construção.�

A�prova�oral�é�cotada�para�100�pontos.�(Peso�50%)� �

�

�

�

�

�

�

�

�
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�

�

A�estrutura�da�prova�sintetiza-se�no�Quadro�II.�

Quadro�II�

Grupo� Domínios/Temas�
Tipologia�de�itens�

�

Número�

de�itens�

Cotação�

(em�pontos)�

Duração�

(minutos)�

I� Leitura�
����Leitura,�em�voz� alta,� de� um�

texto.�
�1� 15�

15�
II� Compreensão�Leitora�

��Seleção� de� informação� e�

resposta� a� questões� sobre� o�

texto�escrito�e�/ou�lido.�

�����

��

�6�a�10� �50�

III� Gramática�
Completamento�

Resposta�curta�
6�a�10� 35�

�

As�respostas�ilegíveis�ou�que�não�possam�ser�claramente�identificadas�são�classificadas�com�zero�pontos.�

Nos� itens� de� construção,� a� classificação� é� atribuída� de� acordo� com�os� elementos� solicitados,� sendo� atribuída� a�

classificação�de�zero�pontos�a�respostas�que�não�correspondam�ao�solicitado.�

Nota:�A�classificação�final�da�prova�resulta�da�média�aritmética�da�prova�escrita�e�da�prova�oral.�

�

�

Material�

Como�material�de�escrita,�apenas�pode�ser�usada�caneta�ou�esferográfica�de�tinta�azul�ou�preta.�

Nas�provas�de�equivalência�a�frequência�do�ensino�básico,�as�respostas�são�dadas�no�próprio�enunciado�da�prova.��

No� caso� das� provas� de� equivalência� a� frequência� do� ensino� secundário,� as� respostas� são� registadas� em� folha�

própria,�fornecida�pelo�estabelecimento�de�ensino�(modelo�oficial).��

Não�é�permitido�o�uso�de�corretor.�

Para�a�prova�oral�o�material�necessário�será�fornecido�pelo�júri.�

�

�

Duração�

A�prova�escrita�tem�a�duração�de�90�minutos.�

A�prova��oral�tem�a�duração�máxima�de�15�minutos.�
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�

Introdução�

O�presente�documento� divulga�informação� relativa�à�prova�de�exame�de�equivalência�à�frequência�do�2º�ciclo�da�

disciplina�de�Inglês�a�realizar�em�2020�pelos�alunos�do�Agrupamento�de�Escolas�Josefa�de�Óbidos,�nomeadamente:�

•� Objeto�de�avaliação�

•� Caracterização�da�prova�

•� Material�

•� Duração�

�

Objeto�de�avaliação�

A�prova�tem�por�referência�o�Programa�de�Inglês,�2º�ciclo,�LE�I�em�vigor.��

A�prova�permite�avaliar�se�o�aluno,�no�final�do�2º�ciclo,�atingiu�as�metas�curriculares�definidas,�a�nível�nacional,�para�

a�disciplina.�A�prova�é�constituída�por�uma�prova�escrita�e�uma�prova�oral.�

�

Caracterização�da�prova�Escrita�

A�prova�inclui�uma�prova�escrita,�resultando�a�classificação�final�da�soma�dos�itens�respondidos�corretamente.�

A�prova�escrita�apresenta�cinco�grupos�de� itens,�relativos�a�cinco�dos�temas/domínios�lecionados�ao�longo�do�2º�

ciclo�e�selecionados�para�o�efeito�(organizados�tendencialmente�por�itens�de�seleção�(escolha�múltipla,�

associação/correspondência,�verdadeiro/falso,�completamento�e/ou�ordenação)�e�itens�de�construção�(resposta�

curta,�resposta�restrita�e/ou�resposta�extensa).�

A�prova�escrita�é�cotada�para�100�pontos�

Peso:�50%� �

A�estrutura�da�prova�sintetiza-se�no�Quadro�I.�

�

� �

Informação-Prova�

Prova�de�Equivalência�à�Frequência�de�
�
Inglês� �

�
Ano�letivo�2019/2020�

Data�da�Prova�1.ª�Fase��13/07/2020� ���Hora�09h30�

2.º�Ciclo�do�Ensino�Básico� �
� Data�da�Prova�2.ª�Fase��07/09/2020����������Hora�09h30�
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Caracterização�da�Prova�Oral�

A�prova�inclui�uma�prova�oral,�resultando�a�classificação�final�da�soma�dos�itens�respondidos�corretamente.�

A�prova�oral�apresenta�três�grupos�de�itens,�relativos�a�domínios�lecionados�ao�longo�do�2ºciclo�e�selecionados�para�

o�efeito�(organizados�tendencialmente�por�itens�de�produção/interação�oral�e�por�itens�de�seleção�e�de�organização�

de�informação).�

A�prova�oral�é�cotada�para�100�pontos.�

Peso�:50%� �

A�estrutura�da�prova�sintetiza-se�no�Quadro�II.�

�

Quadro�I�

Grupo� Domínios/Temas� Tipologia�de�itens�
Número�

de�itens�

Cotação�

(em�pontos)�

Duração�

(minutos)�

I�
Audição�e�Compreensão�Oral�

(Listening�and�Listening�comprehension)�

-Itens�de�seleção�

-Itens�de�construção�(resposta�

curta)�

A.�2-4�

B.�4-6�

C.�4-8�

10� �

II�
Leitura�e�Compreensão�Escrita�

(Reading�and�Comprehension)�

�

-Itens�de�seleção�

-Itens� de� construção� (resposta�

curta)�

A.�4-8�

B�.2-5�

C�.4-6�

32�

90�m�

III� Gramática�(Grammar)�
-Itens�de�seleção�

�

A.�2-5�

B.�4-6�

C.�2-4�

30�

IV� Léxico�(Lexis/Vocabulary)� -itens�de�seleção� A.6-12� 6�

V�
�Comunicação/Interação�

(Communication/interactive�skills)�
-itens�de�seleção� A.�2-5� 5�

VI� Escrita�(Writing)� -item�de�construção� A.1� 17�

�

Quadro�II�

Grupo� Domínios/Temas� Tipologia�de�itens�
Número�

de�itens�

Cotação�

(em�pontos)�

Duração�

(minutos)�

I�

Leitura�e�Compreensão�Oral�

•�Ler�em�voz�alta�com�fluência�e�

expressividade�

-Item�de�construção��

�
1�

�

15�pontos�
�

�

�

�

15�m�
II�

Leitura�e�Compreensão�Escrita�

•Seleção�de�informação�a�partir�de�

material�lido�

-Itens�de�seleção�

-Itens�de�construção�(resposta�

curta)�

����5-10�

�

�

�
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•Identificação�das�ideias�principais�de�um�

texto�e�das�relações�entre�as�mesmas�

•Interpretação�de�sentios�implícitos�

•Organização�e�correção�da�expressão�

oral�

� �

�

50�pontos�

III�

Gramática:�

•Conhecimento�sistematizado�de�aspetos�

fundamentais�da�gramática�do�inglês�

padrão�

•�Vocabulário�(cores,�meses�e�estações�

do�ano,�dias�da�semana,�formas,�números�

ordinais�e�cardinais)�

•�Flexão�de�Classes�de�palavras;�

•�Tempos�e�modos�verbais;�

•�Preposições�de�lugar;�

•�Descrição�física�

-Itens�de�seleção�

-Itens�de�construção�(resposta�

curta)�

5-10�

�

�

�

�

�

35�pontos�

�

Nota:�A�classificação�final�da�prova�resulta�da�média�aritmética�da�prova�escrita�e�da�prova�oral.�

�

As� respostas� ilegíveis/impercetíveis� ou�que� não� possam� ser�claramente� identificadas� são� classificadas� com� zero�

pontos.�

Nos� itens� de� construção,�a� classificação� é� atribuída� de� acordo� com�os� elementos� solicitados,� sendo� atribuída� a�

classificação�de�zero�pontos�a�respostas�que�não�correspondam�ao�solicitado.�

�

Material�

Como�material�de�escrita,�apenas�pode�ser�usada�caneta�ou�esferográfica�de�tinta�azul�ou�preta.�

Nas�provas�de�equivalência�a�frequência�do�ensino�básico,�as�respostas�são�dadas�no�próprio�enunciado�da�prova.��

No� caso� das� provas� de� equivalência� a� frequência� do� ensino� secundário,� as� respostas� são� registadas� em� folha�

própria,�fornecida�pelo�estabelecimento�de�ensino�(modelo�oficial).��

Não�é�permitido�o�uso�de�corretor.�

�

Duração�

A�prova�escrita�tem�a�duração�de�90�minutos.�

A�prova�oral�tem�a�duração�de�15�minutos.�

�

�
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�

Introdução�

O�presente�documento�divulga�informação�relativa�à�prova�de�exame�de�equivalência�à� frequência�do�3º� ciclo�do�

ensino� básico�da�disciplina� de�Português,� a� realizar�em�2020�pelos� alunos�do�Agrupamento�de�Escolas� Josefa� de�

Óbidos,�nomeadamente:�

� Objeto�de�avaliação�

� Caracterização�da�prova�

� Material�

� Duração�

�

�

Objeto�de�avaliação�

A�prova�tem�por�referência�o�Programa�de�Português�em�vigor.��

A�prova�permite�avaliar�se�o�aluno,�no�final�do�3.º�ciclo,�atingiu�as�metas�curriculares�definidas,�a�nível�nacional,�para�

a�disciplina.�

�

�

Caracterização�da�prova�

A�prova�inclui�uma�prova�escrita,�resultando�a�classificação�final�da�soma�dos�itens�respondidos�corretamente.�

A�prova�escrita�apresenta�quatro�grupos�de�itens,�relativos�a�quatro�dos� temas�lecionados�ao� longo�do�3º� ciclo�e�

selecionados� para� o�efeito� (organizados� tendencialmente� por� itens� de�escolha�múltipla,� associação,� ordenação,�

completamento,�resposta�curta,�resposta�restrita�e�resposta�extensa).�

A�prova�é�cotada�para�100�pontos.� �

A�estrutura�da�prova�sintetiza-se�no�Quadro�I.�

�

� �

Informação-Prova�

Prova�de�Equivalência�à�Frequência�de�
�
Português� �

�
Ano�letivo�2019/2020�

Data�da�Prova�1.ª�Fase��07/07/2020� ���Hora�09h30�

3.º�Ciclo�do�Ensino�Básico� �
� Data�da�Prova�2.ª�Fase��01/09/2020����������Hora�09h30�
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�

Quadro�I�

Grupo� Domínios/Temas� Tipologia�de�itens�
Número�

de�itens�

Cotação�

(em�pontos)�

Duração�

(minutos)�

I� Oralidade�(compreensão)�

Escolha�múltipla�
Associação�
Ordenação�
Completamento�

3�a�5� 15�

90�m�

+�

30�m�de�

tolerância�

II� Leitura�e�Educação�Literária�

Escolha�múltipla�
Associação�
Ordenação�
Completamento�
Resposta�curta�
Resposta�restrita�

5�a�12� 35�

III� Gramática�

Escolha�múltipla�
Associação�
Ordenação�
Completamento�

4�a�6� 20�

IV� Escrita� Resposta�extensa� 1� 30�

�

�

As�respostas�ilegíveis�ou�que�não�possam�ser�claramente�identificadas�são�classificadas�com�zero�pontos.�

Nos� itens� de� construção,� a� classificação� é� atribuída� de� acordo� com�os� elementos� solicitados,� sendo� atribuída� a�

classificação�de�zero�pontos�a�respostas�que�não�correspondam�ao�solicitado.�

�

�

Material�

Como�material�de�escrita,�apenas�pode�ser�usada�caneta�ou�esferográfica�de�tinta�azul�ou�preta.�

Nas�provas�de�equivalência�a�frequência�do�ensino�básico,�as�respostas�são�dadas�no�próprio�enunciado�da�prova.��

No� caso� das� provas� de� equivalência� a� frequência� do� ensino� secundário,� as� respostas� são� registadas� em� folha�

própria,�fornecida�pelo�estabelecimento�de�ensino�(modelo�oficial).��

Não�é�permitido�o�uso�de�corretor.�

�

�

Duração�

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

Introdução�

O�presente�documento�divulga�informação�relativa�à�prova�de�exame�de�equivalência�à�frequência�do�3.º�Ciclo�da�

disciplina� de� FRANCÊS,� a� realizar� em� 2020� pelos� alunos� do� Agrupamento� de� Escolas� Josefa� de� Óbidos,�

nomeadamente:�

·� Objeto�de�avaliação�

·� Caracterização�da�prova�

·� Material�

·� Duração�

� �

Objeto�de�avaliação�

A�prova�tem�por�referência�o�Programa�de�Francês�do�ensino�básico�-�3º�ciclo�em�vigor.��

A�prova�permite�avaliar�se�o�aluno,� no�final�do�3.º�Ciclo,�atingiu�as�metas�curriculares� definidas,�a�nível�nacional,�

para�a�disciplina.�A�prova�é�constituída�por�uma�prova�escrita�e�uma�prova�oral.�

�

Caracterização�da�prova�

A�prova�inclui�uma�prova�escrita,�resultando�a�classificação� final�da�soma�dos�itens�respondidos�corretamente.�A�

prova�escrita�apresenta�três�grupos�de�itens,�relativos�à�compreensão�de�texto,�gramática�e�produção�escrita�dos�

temas�lecionados�ao�longo�do�3º�ciclo�e�selecionados�para�o�efeito:�

Grupo�1:�consiste�na�realização�de�atividades�de�compreensão�de�textos�referentes�a�temas�que�se�inserem�nas�
áreas� do� conteúdo� sociocultural� enunciados� no� programa.� Testa� o� reconhecimento� de� vocabulário,� a�
compreensão�do�texto,�bem�como�a�seleção�de�informação�para�produção�de�enunciados�próprios.�

Tipologia� de� itens:� verdadeiro/falso� com� justificação� –� itens� de� construção� (exercício� de� sinonímia� e� ou�
antonímia)�-�construção�de�frases.�

�

� �

Informação-Prova�

Prova�de�Equivalência�à�Frequência�de�
�
Francês�-�LE�II�(3�anos)� �

�
Ano�letivo�2019/2020�

Data�da�Prova�1.ª�Fase��14/07/2020� ���Hora�09h30�

3.º�Ciclo�do�Ensino�Básico� �
� Data�da�Prova�2.ª�Fase��03/09/2020����������Hora�14h00�
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Grupo�2:�consiste�na�realização�de�atividades�no�domínio�da�gramática;�

Tipologia�de�itens:�transformação�–�escolha�múltipla�–�preenchimento�de�espaços.�

Grupo� 3:� consiste� na� realização� de� uma� atividade� de� produção� de� texto,� cujo� tema� se� insere� nas� áreas� do�
conteúdo�sociocultural�enunciadas�no�programa.�Solicitar-se-á�a�produção�de�um�texto�(de�80�a�100�palavras).�

Tipologia�de�itens:�itens�de�construção�de�resposta�extensa.��

A�prova�é�cotada�para�cem�pontos.�

Peso�:�50%�

A�estrutura�da�prova�sintetiza-se�no�Quadro�I.�

�

Quadro�I�

Grupo� Domínios/Temas� Tipologia�de�itens�
Número�

de�itens�

Cotação�

(em�pontos)�

Duração�

(minutos)�

I�

·� «�Les�Nouvelles�Tecnologies�et�la�
Science�»�;�

·� «�Orientation�et�Formation�»�;�

·� «�La�musique�française�et�le�
cinéma�».�

�

•� Verdadeiro�/�Falso,�

justificando�com�frases�do�

texto;�

•� Pergunta�de�interpretação�

e/ou�frases�para�completar�de�

acordo�com�a�informação�

transmitida�no�texto.�

5�

�

4�

40�

90�

II�

•�A�frase�negativa;�

•�Os�determinantes�possessivos;��

•�Os�tempos�verbais;�

•�Os�pronomes�relativos;�

•�As�expressões�de�causa;�

•�A�voz�passiva;�

·� Exercício�de�reescrita,�
aplicando�as�estruturas�
gramaticais:��

·� “Phrase�négative”�(Frase�
negativa);�

·� Exercício�de�reescrita,�
aplicando�os�pronomes�
relativos;�

·� Exercício�de�
transformação�de�frases,�
exprimindo�a�causa;��

·� Completar�espaços�com�
determinantes�
possessivos;�

·� Completar�espaços�com�
diferentes�tempos�verbais�

Exercício�de�escolha�múltipla�

de�frases�na�voz�passiva.�

4� 40�

III� •� Produção�de�texto�sobre�um�

tema�relacionado�com�o�Grupo�I�
Itens�de�construção� 1� 20�

�
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�

As�respostas�ilegíveis�ou�que�não�possam�ser�claramente�identificadas�são�classificadas�com�zero�pontos.�

Nos� itens� de� construção,� a� classificação� é� atribuída� de� acordo� com�os� elementos� solicitados,� sendo� atribuída� a�

classificação�de�zero�pontos�a�respostas�que�não�correspondam�ao�solicitado.�

�

Material�

Como�material�de�escrita,�apenas�pode�ser�usada�caneta�ou�esferográfica�de�tinta�azul�ou�preta.�

Nas�provas�de�equivalência�a�frequência�do�ensino�básico,�as�respostas�são�dadas�no�próprio�enunciado�da�prova.��

Não�é�permitido�o�uso�de�corretor.�

�

Duração�

A�prova�escrita�tem�a�duração�de�90�minutos.�

�

Caracterização�da�prova�oral�

A�prova�inclui�uma�prova�oral,�resultando�a�classificação�final�da�soma�dos�itens�respondidos�corretamente.�

Todos�os�conteúdos�temáticos�e�gramaticais�estudados�ao�longo�do�ciclo�serão�objeto�de�avaliação�oral.�

A�prova�oral�apresenta�três�momentos:�Entrevista�dirigida� -�Interação�Examinador�e�Examinando�(1.º�momento);�

Produção�Individual�do�Examinando�(2.º�momento);�Interação�Examinador�e�Examinando�(3.º�momento):��

���São� consideradas�cinco� categorias� para� a�classificação� do�desempenho�do� aluno:�Âmbito,� Correção,� Fluência,�

Desenvolvimento�temático�e�coerência�e�Interação.�

Os�critérios�de�classificação,�para�cada�categoria,�estão�organizados�por�níveis�de�desempenho.��

Para�cada�categoria�a�ser�observada,�consideram-se�cinco�níveis�(N5,�N4,�N3,�N2�e�N1).�Qualquer�desempenho�que�

não�corresponda�ao�nível�mais�elevado�descrito�é�integrado�num�dos�outros�níveis,�de�acordo�com�o�desempenho�

observado.�Estão�previstos�níveis�de�desempenho�intercalares�não�descritos,�de�modo�a�que�sejam�contempladas�

variações� no�desempenho�dos�alunos.�Sempre� que�um�desempenho�não� se� integre� em�nenhum�de� dois� níveis�

descritos� consecutivos,� é-lhe� atribuída� a� pontuação� correspondente� ao� nível� intercalar� que� os� separa.� É�

classificado�com�zero�pontos�qualquer�desempenho�que�não�atinja�o�nível�1.�

A�prova�oral�é�cotada�para�100�pontos.�
Peso:�50%�
A�tabela�de�categorias�e�de�descritores�de�nível�para�a�interação/produção�oral�apresenta-se�de�seguida.�

�

Categorias�e�Descritores�para�a�Avaliação�da�Interação/Produção�Oral*�

Nível�
Âmbito�–�25%�

(25�pontos)�

Correção�–�15%�

(15�pontos)�

Fluência�–�10%�

(10�pontos)�

Desenvolvimento�

Temático�e�Coerência�–�

25%�

Interação�–�25%�

(25�pontos)�



�
Informação-Prova�de�Equivalência�à�Frequência�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Página�4�de�5�

(25�pontos)�

N5�

Usa�meios�

linguísticos�

suficientes�e�

pertinentes,�embora�

possa�recorrer�a�

circunlocuções�para�

se�exprimir�sobre�a�

maioria�dos�

assuntos.�

As�limitações�

lexicais�provocam�

poucas�hesitações�e�

repetições.�

Usa,�com�correção,�

vocabulário�

adequado,�podendo�

ocorrer�erros�quando�

exprime�um�

pensamento�mais�

complexo.�

Exprime-se�com�

controlo�gramatical.�

Usa�uma�pronúncia�

claramente�

inteligível,�podendo�

ocorrer�alguns�erros�

que,�no�entanto,�não�

perturbam�a�

comunicação.�

Produz�um�discurso�

com�à-vontade,�

fazendo�pausas�

evidentes�para�

planear�e�remediar,�

especialmente�em�

longas�intervenções�

de�produção�livre.�

Desenvolve,�com�

precisão�razoável,�

grande�parte�dos�

assuntos�propostos,�

apresentando�

informação�pertinente,�

embora�simples�e�

direta.�

Liga�uma�série�de�

elementos�curtos�e�

distintos,�construindo�

sequências�lineares�de�

informação.�

Inicia,�mantém�e�conclui�

conversas�simples,�

utilizando�as�expressões�

mais�comuns�num�

registo�neutro.�Mantém�

a�atenção�do�

interlocutor,�utilizando�

expressões�adequadas.�

Exprime-se�e�reage�a�um�

leque�de�funções�

linguísticas,�usando,�

com�correção,�as�regras�

de�delicadeza�mais�

importantes.�

Faz�o�ponto�da�situação�

numa�discussão,�para�

facilitar�a�focalização�do�

assunto�da�conversa,�e�

pede�esclarecimentos�

ou�reformulação.�

N4� � � � � �

N3�

�

Usa�um�leque�de�

padrões�frásicos�

elementares�e�

expressões�feitas�

para�comunicar�em�

situações�familiares.�

Usa�vocabulário�

suficiente�para�

satisfazer�as�

necessidades�

comunicativas�

elementares.�

Em�situações�não�

habituais�ocorrem�

incompreensões�

frequentes.�

Usa,�com�razoável�

correção,�um�

repertório�lexical�

limitado�relacionado�

com�necessidades�

concretas.�

Usa�corretamente�

estruturas�simples,�

mas�comete�ainda�

erros�básicos,�de�

forma�sistemática.�

Usa�uma�pronúncia�

suficientemente�clara�

para�ser�entendida,�

embora�os�

interlocutores�

possam�ter�

necessidade�de�pedir�

repetição.�

Produz�enunciados�

muito�curtos,�com�

pausas,�falsas�

partidas�e�

reformulações�

muito�evidentes.�

Fornece,�de�forma�

simples�e�direta,�

informação�limitada�

relacionada�com�

assuntos�rotineiros.�

Liga�frases�simples�com�

conectores�

elementares�e�mais�

frequentes.�

Estabelece�contactos,�

utilizando�as�expressões�

comuns�mais�simples�e�

seguindo�rotinas�

elementares.�

Exprime�e�reage�a�um�

leque�limitado�de�

funções�linguísticas�

elementares.�

Indica�se�está,�ou�não,�a�

seguir�aquilo�que�se�lhe�

diz.�

N2� � � � � �

N1�

Usa�um�repertório�

muito�básico�de�

palavras�e�

expressões�simples�

relacionadas�com�

Usa,�com�um�controlo�

muito�limitado,�

algumas�estruturas�

gramaticais�simples�

num�repertório�

Produz�enunciados�

muito�curtos,�

isolados�e�

estereotipados,�

fazendo�muitas�

Fornece�informações�

básicas,�fazendo�muitas�

concessões�ao�sentido�

da�mensagem.�

Liga�palavras�ou�grupos�

Estabelece�contactos�

sociais�básicos,�

utilizando�as�fórmulas�

de�delicadeza�do�

quotidiano�mais�
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aspetos,�situações�e�

necessidades�

concretas.�

memorizado.�

Usa�uma�pronúncia�

que�pode�ser�

entendida�com�algum�

esforço.�

pausas�para�

procurar�

expressões,�

articular�palavras�

menos�familiares�e�

para�remediar.�

de�palavras�com�

conectores�muito�

simples�como�“e”�ou�

“então”.�

simples:�saudações�e�

despedidas;�

apresentações;�dizer�por�

favor,�obrigado(a),�

desculpe(a),�etc.�

Reage�a�um�leque�muito�

limitado�de�funções�

linguísticas�elementares.�

*De�acordo�com�o�Quadro�Europeu�Comum�de�Referência�para�as�Línguas� � � � � �

Nota:�A�classificação�final�da�prova�resulta�da�média�aritmética�da�prova�escrita�e�da�prova�oral. � �

� � � � � ��������

Material�

Material�autorizado:�folha�de�rascunho�e�esferográfica�ou�lápis.�

Material�não�autorizado:�dicionário�bilingue�ou�monolingue.�

Duração�

A�prova�tem�a�duração�de�15�minutos.�

�

�
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�

Introdução�

O�presente�documento�divulga�informação�relativa�à�prova�de�exame�de�equivalência�à�frequência�do�3.º�Ciclo�da�

disciplina�de�Espanhol�a�realizar�em�2020�pelos�alunos�do�Agrupamento�de�Escolas�Josefa�de�Óbidos,�nomeadamente:�

•� Objeto�de�avaliação�

•� Caracterização�da�prova�

•� Material�

•� Duração�

�

�

Objeto�de�avaliação�

A�prova�tem�por�referência�o�Programa�de�Espanhol�do�Ensino�Básico�–�3.º�Ciclo�em�vigor.��

A�prova�permite�avaliar�se�o�aluno,�no�final�do�3.º�Ciclo,�atingiu�as�metas�curriculares�definidas,�a�nível�nacional,�para�

a�disciplina.�

�

�

Caracterização�da�prova�

A�prova�inclui�uma�prova�escrita,�resultando�a�classificação�final�da�soma�dos�itens�respondidos�corretamente.�

A�prova�escrita�apresenta�três�grupos�de�itens,�relativos�a�compreensão�de�texto,�gramática�e�produção�escrita�dos�

temas�lecionados�ao�longo�do�3.º�Ciclo�e�selecionados�para�o�efeito:�

�

�

�

� �

Informação-Prova�

Prova�de�Equivalência�à�Frequência�de�
�
Espanhol�-�LE�II�(3�anos)��

�
Ano�letivo�2019/2020�

Data�da�Prova�1.ª�Fase��14/07/2020� ���Hora�09h30�

3.º�Ciclo�do�Ensino�Básico� �
� Data�da�Prova�2.ª�Fase��03/09/2020����������Hora�14h00�
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Grupo�I�-�consiste�na�realização�de�atividades�de�compreensão�de�textos�referentes�a�temas�que�se�inserem�nas�áreas�

do�conteúdo�sociocultural� enunciados�no�Programa.� Testa� o� reconhecimento� de� vocabulário,� a� compreensão�do�

texto,�bem�como�a�seleção�de�informação�para�produção�de�enunciados�próprios.�

Tipologia�dos�itens:�verdadeiro�e�falso�com�justificação;�perguntas�de�resposta�curta;�construção�de�frases;�exercícios�

de�sinonímia�e�ou�antonímia.��

�

Grupo�II�-�permite�avaliar�o�desempenho�do�examinando�na�aplicação�de�conteúdos�gramaticais.��

Tipologia�dos�itens:�transformação;�preenchimento�de�espaços�e�escolha�múltipla.�

�

Grupo�III�-�Produção�escrita�de�um�texto�(80-100�palavras)�sobre�um�dos�tópicos�relativos�aos�domínios�de�referência�

constantes�dos�conteúdos�programáticos.�

Tipologia�de�itens:�itens�de�construção�de�resposta�extensa.�

�

A�prova�é�cotada�para�100�pontos.� �

A�estrutura�da�prova�sintetiza-se�no�Quadro�I.�

�

Quadro�I�

Grupo� Domínios/Temas� Tipologia�de�itens�
Número�

de�itens�

Cotação�

(em�pontos)�

Duração�

(minutos)�

I�

•�Relações�humanas;�
•��A�educação;�
•��O�consumo;�
•��As�compras;�
•��Tempos�livres;��
•�Alimentação;�
•�Desporto;�
•��Saúde;�
•��Espanha�(locais,�tradições�e�cultura).���

•� Verdadeiro� e� falso� com�

justificação;��

•��Perguntas�de�resposta�curta;��

•��Construção�de�frases;�

•� Exercícios� de� sinonímia� e� ou�

antonímia.�
�

�

3� 35�pontos�

90�min�

II�

•�Tempos�e�modos�verbais;��
•�Artigos�definidos�e�indefinidos;��
•�Possessivos;��
•�Demonstrativos;�
•�Pronomes�de�objeto�direto�e�indireto;�
•�Marcadores�temporais�e�espaciais;��
•�Discurso�direto�e�indireto;��
•�Orações;��
•�Conectores.�

•��Transformação;��

•��Preenchimento�de�espaços;�

•��Escolha�múltipla.�

4� 40�pontos�

III�
•� Produção� de� texto� sobre� um� tema�
relacionado�com�o�Grupo�I.�
�

•� Produção� de� texto� escrito,�

utilizando� corretamente� o�
vocabulário� e� as� estruturas�
gramaticais� adequadas� e�
respeitando� as� orientações�
relativamente�ao�tipo,�ao�tema�e�à�
extensão.�

1� 25�pontos�
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�

�

As�respostas�ilegíveis�ou�que�não�possam�ser�claramente�identificadas�são�classificadas�com�zero�pontos.�

Nos� itens� de� construção,� a� classificação� é� atribuída� de� acordo� com�os� elementos� solicitados,� sendo� atribuída� a�

classificação�de�zero�pontos�a�respostas�que�não�correspondam�ao�solicitado.�

�

Caracterização�da�prova�oral�

A�prova�inclui�uma�prova�oral,�resultando�a�classificação�final�da�soma�dos�itens�respondidos�corretamente.�

A�prova� oral� apresenta� três� momentos:� Entrevista� dirigida� -� interação� examinador-examinando� (1.º�momento);�

Descrição/comentário�de� imagem�e/ou�leitura/�comentário�de� um�texto;� (2.º�momento);�Produção�individual� do�

examinando�(3.º�momento).���

A�prova�oral�é�cotada�para�100�pontos.�

Peso:50%�

A�estrutura�da�prova�sintetiza-se�no�Quadro�II.�

Quadro�II�

Momento� Domínios/Temas� Tipologia�de�itens�
Número�

de�itens�

Cotação�

(em�pontos)�

Duração�

(minutos)�

I�

•� O� “eu“� e� os� outros:� descrição,�
interesses�e�preferências;�
•�Relações�humanas;�
•��A�escola;�
•��O�consumo;�
•��As�compras;�
•��Tempos�livres;��
•�Alimentação;�
•�Desporto;�
•��Saúde;�
•��Espanha�(locais,�tradições�e�cultura).���

•�Estabelecer�contacto;��
•�Responder�a�perguntas�de�

âmbito�pessoal�e/ou�sobre�o�

tema�da�prova.�

�

3� 20�pontos�

15�min�
II�

•�Relações�humanas;�
•��A�escola;�
•��O�consumo;�
•��As�compras;�
•��Tempos�livres;��
•�Alimentação;�
•�Desporto;�
•��Saúde;�
•��Espanha�(locais,�tradições�e�cultura).���

•��Descrever/�comentar�imagens;�

•�Ler/comentar�um�texto.�
�

1� 30�pontos�

III�

•�Relações�humanas;�
•��A�escola;�
•��O�consumo;�
•��As�compras;�
•��Tempos�livres;��
•�Alimentação;�
•�Desporto;�
•��Saúde;�
•��Espanha�(locais,�tradições�e�cultura).���

•�Responder�a�perguntas�abertas�
sobre� um� assunto;� realizar� uma�
breve� exposição;� � � � expressar� as�
suas�ideias�e�as�suas�opiniões.�

1� 50�pontos�
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�

Serão�fatores�de�desvalorização�o�vazio�de�conteúdo�das�respostas;�o�afastamento�do�tema�proposto;�as�incorreções�

de�língua�reiteradas,�mesmo�quando�o�conteúdo�esteja�totalmente�correto.�

Nota:�A�classificação�final�da�prova�resulta�da�média�aritmética�da�prova�escrita�e�da�prova�oral.�

�

Material�

Como�material�de�escrita,�apenas�pode�ser�usada�caneta�ou�esferográfica�de�tinta�azul�ou�preta.�

Nas�provas�de�equivalência�a�frequência�do�ensino�básico,�as�respostas�são�dadas�no�próprio�enunciado�da�prova.��

No�caso�das�provas�de�equivalência�a�frequência�do�ensino�secundário,�as�respostas�são�registadas�em�folha�própria,�

fornecida�pelo�estabelecimento�de�ensino�(modelo�oficial).��

Não�é�permitido�o�uso�de�corretor.�

Para�a�prova�oral�o�material�necessário�será�fornecido�pelo�júri.�

�

Duração�

A�prova�escrita�tem�a�duração�de�90�minutos.�

A�prova��oral�tem�a�duração�máxima�de�15�minutos.�

�
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�

�

Introdução�

O�presente�documento�divulga�informação�relativa�à�prova�de�exame�de�equivalência�à�frequência�do�12º�ano�de�

escolaridade� da� disciplina�de�Português,� a� realizar� em� 2020� pelos� alunos� do�Agrupamento� de� Escolas� Josefa� de�

Óbidos,�nomeadamente:�

•� Objeto�de�avaliação�

•� Caracterização�da�prova�

•� Material�

•� Duração�

�

�

Objeto�de�avaliação�

A�prova�tem�por�referência�o�Programa�de�Português�em�vigor.��

A�prova�permite�avaliar�se�o�aluno,�no� final�do�ensino�secundário,�atingiu� as�metas�curriculares� definidas,�a�nível�

nacional,�para�a�disciplina.�

�

�

Caracterização�da�prova�

A�prova�inclui�uma�prova�escrita,�resultando�a�classificação�final�da�soma�dos�itens�respondidos�corretamente.�

A�prova� escrita� apresenta� 3� grupos� de� itens,� relativos� três� temas� lecionados� ao� longo� do� ensino� secundário� e�

selecionados�para�o�efeito�(organizados�tendencialmente�por� itens�de� resposta�curta,�escolha�múltipla,� resposta�

restrita�e�resposta�extensa.�

A�prova�é�cotada�para�200�pontos.� �

A�estrutura�da�prova�sintetiza-se�no�Quadro�I.�

�

� �

Informação-Prova�

Exame�a�Nível�de�Escola�de�
�
Português� �

�
Ano�letivo�2019/2020�

Data�da�Prova�1.ª�Fase��17/07/2020� ���Hora�09h30�

12.º�Ano�de�Escolaridade� �
� Data�da�Prova�2.ª�Fase��01/09/2020����������Hora�14h00�
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�

Quadro�I�

Grupo� Domínios/Temas� Tipologia�de�itens�
Número�

de�itens�

Cotação�

(em�pontos)�

Duração�

(minutos)�

I� Leitura�e�expressão�escrita� Resposta�curta� 6� 100�

120�+�30�

minutos�

de�

tolerância�

II� Leitura�e�gramática�

�

Escolha�múltipla�

Resposta�restrita�

�

5�

3�

50�

III� Escrita� Resposta�extensa� 1� 50�

�

�

As�respostas�ilegíveis�ou�que�não�possam�ser�claramente�identificadas�são�classificadas�com�zero�pontos.�

Nos� itens� de� construção,� a� classificação� é� atribuída� de� acordo� com�os� elementos� solicitados,� sendo� atribuída� a�

classificação�de�zero�pontos�a�respostas�que�não�correspondam�ao�solicitado.�

�

�

Material�

Como�material�de�escrita,�apenas�pode�ser�usada�caneta�ou�esferográfica�de�tinta�azul�ou�preta.�

Nas�provas�de�equivalência�a�frequência�do�ensino�básico,�as�respostas�são�dadas�no�próprio�enunciado�da�prova.��

No� caso� das� provas� de� equivalência� a� frequência� do� ensino� secundário,� as� respostas� são� registadas� em� folha�

própria,�fornecida�pelo�estabelecimento�de�ensino�(modelo�oficial).��

Não�é�permitido�o�uso�de�corretor.�

�

�

Duração�

A�prova�escrita�tem�a�duração�de�120�minutos�e�trinta�minutos�de�tolerância.�
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�

Introdução�

O�presente�documento�divulga�informação�relativa�à�prova�de�exame�de�equivalência�à�frequência�do�(indicar�ciclo)�

da�disciplina�de�História�e�Geografia�de�Portugal,�a�realizar�em�2020�pelos�alunos�do�Agrupamento�de�Escolas�Josefa�

de�Óbidos,�nomeadamente:�

•� Objeto�de�avaliação�

•� Caracterização�da�prova�

•� Material�

•� Duração�

�

Objeto�de�avaliação�

A�prova�tem�por�referência�o�Programa�de�História�e�Geografia�de�Portugal�em�vigor.��

A�prova�permite�avaliar�se�o�aluno,�no�final�do�Segundo�Ciclo,�atingiu�as�metas�curriculares�definidas,�a�nível�nacional,�

para�a�disciplina.�

�

Caracterização�da�prova�

A�prova�inclui�uma�prova�escrita,�resultando�a�classificação�final�da�soma�dos�itens�respondidos�corretamente.�

A�prova�escrita�apresenta�cinco�grupos�de�itens,�relativos�a�seis�dos�temas�lecionados�ao�longo�do�segundo�ciclo�e�

selecionados�para�o�efeito�(organizados�tendencialmente�por�itens�de�seleção�e�de�construção).�

A�prova�é�cotada�para�100�pontos.� �

A�estrutura�da�prova�sintetiza-se�no�Quadro�I.�

�

�

�

�

� �

Informação-Prova�

Prova�de�Equivalência�à�Frequência�de�
�
História�e�Geografia�de�Portugal� �

�
Ano�letivo�2019/2020�

Data�da�Prova�1.ª�Fase��15/07/2020� ���Hora�09h30�

2.º�Ciclo�do�Ensino�Básico� �
� Data�da�Prova�2.ª�Fase��09/09/2020����������Hora�09h30�
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�

Quadro�I�

Grupo� Domínios/Temas� Tipologia�de�itens�
Número�

de�itens�

Cotação�

(em�

pontos)�

Duração�

(minutos)�

I�
A�Península�Ibérica�–�Localização�e�

quadro�natural�
Itens�de�Construção�� 4�a�6� 20�

90�

II� Portugal�um�novo�reino� Itens�de�construção� 4�a�6� 15�

III� As�Descobertas�no�século�XV� Itens�de�construção� 4�a�6� 15�

IV�
Da� Revolução� Republicana� à�

ditadura�Militar�

Itens� de� construção� e� de�

seleção.�
4�a�8� 25�

V�
O�Estado�Novo�e� o�25� de�abril� de�

1974�

Itens� de� construção� e� de�

seleção.�
10�a�15� 25�

�

As�respostas�ilegíveis�ou�que�não�possam�ser�claramente�identificadas�são�classificadas�com�zero�pontos.�

Nos� itens� de� construção,� a� classificação� é� atribuída� de� acordo� com� os� elementos� solicitados,� sendo� atribuída� a�

classificação�de�zero�pontos�a�respostas�que�não�correspondam�ao�solicitado.�

�

Material�

Como�material�de�escrita,�apenas�pode�ser�usada�caneta�ou�esferográfica�de�tinta�azul�ou�preta.�

Nas�provas�de�equivalência�a�frequência�do�ensino�básico,�as�respostas�são�dadas�no�próprio�enunciado�da�prova.��

Não�é�permitido�o�uso�de�corretor.�

�

Duração�

�A�prova�de�exame�de�equivalência�à�frequência�do�2º�Ciclo�da�disciplina�de�História�e�Geografia�de�Portugal�tem�a�

duração�de�90�minutos.�

.�
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�

�

Introdução�

O�presente�documento�divulga� informação� relativa�à�prova�de�exame�de�equivalência�à� frequência�do�3º�ciclo�da�

disciplina� de� História,� a� realizar� em� 2020� pelos� alunos� do� Agrupamento� de� Escolas� Josefa� de� Óbidos,�

nomeadamente:�

•� Objeto�de�avaliação�

•� Caracterização�da�prova�

•� Material�

•� Duração�

�

�

Objeto�de�avaliação�

A�prova�tem�por�referência�o�Programa�de�História��em�vigor.��

A�prova�permite�avaliar�se�o�aluno,�no�final�do�3º�ciclo,�atingiu�as�metas�curriculares�definidas,�a�nível�nacional,�para�

a�disciplina.�

�

�

Caracterização�da�prova�

A�prova�inclui�uma�prova�escrita,�resultando�a�classificação�final�da�soma�dos�itens�respondidos�corretamente.�

A�prova�escrita�apresenta�4�grupos�de�itens,�relativos��temas�lecionados�ao�longo�do�3º�ciclo�e�selecionados�para�o�

efeito�(organizados�tendencialmente�por�itens�de�seleção�e�de�construção).�

A�prova�é�cotada�para�100�pontos.� �

A�estrutura�da�prova�sintetiza-se�no�Quadro�I.�

�

�

� �

Informação-Prova�

Prova�de�Equivalência�à�Frequência�de�
�
História��

�
Ano�letivo�2019/2020�

Data�da�Prova�1.ª�Fase��09/07/2020� ���Hora�09h30�

3.º�Ciclo�do�Ensino�Básico� �
� Data�da�Prova�2.ª�Fase��04/09/2020����������Hora�14h00�
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Quadro�I�

Grupo� Domínios/Temas� Tipologia�de�itens�
Número�

de�itens�

Cotação�

(em�pontos)�

Duração�

(minutos)�

I� A�Herança�do�Mediterrâneo�Antigo�

ITENS�DE�SELEÇÃO��

•�escolha�múltipla;��

•�verdadeiro/falso;��

•�associação�/�

correspondência;��

•�ordenação.��

�

ITENS�DE�CONSTRUÇÃO��

•�resposta�curta;��

•�resposta�restrita;��

•�resposta�extensa.���

5� 20��

90�m�

II�
Expansão� e� Mudança� nos� séculos�

XV�e�XVI.� 4� 20�

III�
A�Europa�e�o�Mundo�no�limiar�do�

século�XX� 4� 20�

IV�

�

Da� Grande� Depressão� à� 2ª� Guerra�

Mundial�

�

6� 40�

�

As�respostas�ilegíveis�ou�que�não�possam�ser�claramente�identificadas�são�classificadas�com�zero�pontos.�

Nos� itens� de� construção,� a� classificação� é� atribuída� de� acordo� com�os� elementos� solicitados,� sendo� atribuída� a�

classificação�de�zero�pontos�a�respostas�que�não�correspondam�ao�solicitado.�

�

Material�

Como�material�de�escrita,�apenas�pode�ser�usada�caneta�ou�esferográfica�de�tinta�azul�ou�preta.�

Nas�provas�de�equivalência�a�frequência�do�ensino�básico,�as�respostas�são�dadas�no�próprio�enunciado�da�prova.��

Não�é�permitido�o�uso�de�corretor.�

�

�

Duração�

A�prova�escrita�tem�a�duração�de�90�minutos.�

�
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�

Introdução�

O�presente�documento�divulga�informação�relativa�à�prova�de�exame�de�equivalência�à�frequência�do�terceiro�ciclo�

da� disciplina� de� Geografia� a� realizar� em� 2020� pelos� alunos� do� Agrupamento� de� Escolas� Josefa� de� Óbidos,�

nomeadamente:�

•� Objeto�de�avaliação�

•� Caracterização�da�prova�

•� Material�

•� Duração�

�

�

Objeto�de�avaliação�

A�prova�tem�por�referência�o�Programa�de�Geografia�em�vigor.��

A�prova�permite�avaliar�se�o�aluno,�no�final�do�terceiro�ciclo,�atingiu�as�metas�curriculares�definidas,�a�nível�nacional,�

para�a�disciplina.�

�

�

Caracterização�da�prova�

A�prova�inclui�uma�prova�escrita�resultando�a�classificação�final�da�soma�dos�itens�respondidos�corretamente.�

A�prova�escrita�apresenta� seis�grupos�de� itens,� relativos�a�seis�dos�temas�lecionados�ao�longo�do� terceiro�ciclo�e�

selecionados�para�o�efeito�(organizados�tendencialmente� por� itens�de�seleção,�correspondência� e�construção�de�

resposta�curta�ou�extensa.�

A�prova�é�cotada�para�cem�pontos.� �

A�estrutura�da�prova�sintetiza-se�no�Quadro�I.�

�

� �

Informação-Prova�

Prova�de�Equivalência�à�Frequência�de�
�
Geografia� �

�
Ano�letivo�2019/2020�

Data�da�Prova�1.ª�Fase��17/07/2020� ���Hora�09h30�

3.º�Ciclo�do�Ensino�Básico� �
� Data�da�Prova�2.ª�Fase��02/09/2020����������Hora�14h00�
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Quadro�I�

Grupo� Domínios/Temas� Tipologia�de�itens� Número�
de�itens�

Cotação�
(em�pontos)�

Duração�
(minutos)�

I� •��A�Terra:�estudos�e�representações.�
.�Itens�de�seleção�

.�Itens�de�construção�(resposta�

curta)�

5� 20�

90�

minutos�

II� •��Meio�Natural.� .�Itens�de�construção�(resposta�

curta�e�extensa)�
3� 12�

III� ��.�População�e�Povoamento;�
.�Itens�de�seleção�

.�Itens�de�construção�(resposta�

curta)�

3� 12�

IV� •�Atividades�económicas;�
Itens�de�seleção�

Itens� de� construção� (resposta�

curta�e�ou�extensa)�

2� 12�

V� •�Contrastes�de�Desenvolvimento;� Itens� de� construção� (resposta�

curta�e�ou�extensa)�
6� 24�

VI� •��Ambiente�e�Sociedade.�
Itens�de�seleção�

Itens� de� construção� (resposta�

curta�e�ou�extensa)�

3� 20�

As�respostas�ilegíveis�ou�que�não�possam�ser�claramente�identificadas�são�classificadas�com�zero�pontos.�

Nos� itens� de� construção,� a� classificação� é� atribuída� de� acordo� com�os� elementos� solicitados,� sendo� atribuída� a�

classificação�de�zero�pontos�a�respostas�que�não�correspondam�ao�solicitado.�

Para�cada�item,�deverá�apresentar�apenas�uma�resposta.�Se�escrever�mais�do�que�uma�resposta�a�um�mesmo�item,�

apenas�é�classificada�a�resposta�apresentada�em�primeiro�lugar.�

Nos� itens� de�escolha�múltipla,� são� classificadas� com�a�cotação�total�as� respostas�em�que� seja� assinalada�a�única�

alternativa�correta.�

Nos�itens�de�resposta�curta�em�que�é�pedido�um�número�determinado�de�elementos,�se�a�resposta�ultrapassar�esse�

número,� a� classificação� é� feita� segundo� a� ordem� pela� qual� estão� apresentados;� a� indicação� de� elementos�

contraditórios�anula�a�classificação�de�igual�número�de�elementos�corretos.�

Na�resposta�aos�itens�de�resposta�extensa,�a�classificação�a�atribuir�traduz�a�avaliação�do�desempenho�no�domínio�

específico�da�disciplina�e�no�domínio�da�comunicação�escrita�em�língua�portuguesa.�

�

Material�

Como�material�de�escrita,�apenas�pode�ser�usada�caneta�ou�esferográfica�de�tinta�azul�ou�preta.�

Nas�provas�de�equivalência�a�frequência�do�ensino�básico,�as�respostas�são�dadas�no�próprio�enunciado�da�prova.��

Não�é�permitido�o�uso�de�corretor.�

�

Duração�

A�prova�escrita�tem�a�duração�de�noventa�minutos.�
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�

�

Introdução�

O� presente� documento� divulga� informação� relativa� à� prova� de� exame� de� equivalência� à� frequência� do� ensino�

secundário,�da�disciplina� de�Antropologia,�a�realizar�em�2020�pelos�alunos�do�Agrupamento�de�Escolas� Josefa�de�

Óbidos,�nomeadamente:�

•� Objeto�de�avaliação�

•� Caracterização�da�prova�

•� Material�

•� Duração�

�

�

Objeto�de�avaliação�

A�prova�tem�por�referência�o�Programa�de�Antropologia�em�vigor.��

A�prova�permite�avaliar�se�o�aluno,�no�final�do�secundário,�atingiu�as�metas�curriculares�definidas,�a�nível�nacional,�

para�a�disciplina.�

�

�

Caracterização�da�prova�

A�prova�inclui�uma�prova�escrita,�resultando�a�classificação�final�da�soma�dos�itens�respondidos�corretamente.�

A�prova� escrita� apresenta� cinco� grupos� de� itens,� relativos� a�cinco� dos� temas� lecionados� ao� longo�do� 12º� ano� e�

selecionados�para�o�efeito�(organizados�tendencialmente�por�itens�de�seleção�e�de�construção�(resposta�extensa).�

A�prova�é�cotada�para�200�pontos.� �

A�estrutura�da�prova�sintetiza-se�no�Quadro�I.�

�

�

� �

Informação-Prova�

Prova�de�Equivalência�à�Frequência�de�
�
Antropologia� �

�
Ano�letivo�2019/2020�

Data�da�Prova�1.ª�Fase��08/07/2020� ���Hora�14h00�

12.º�Ano�de�Escolaridade� �
� Data�da�Prova�2.ª�Fase��04/09/2020����������Hora�14h00�
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Quadro�I�

Grupo� Domínios/Temas� Tipologia�de�itens�
Cotação�

(em�pontos)�

Duração�

(minutos)�

I�
A�ESPECIFICIDADE�DA�
ANTROPOLOGIA�COMO�CIÊNCIA� � 40�

90�

minutios�

II� 2.�EVOLUÇÕES�HUMANAS� Itens�de�seleção�e�construção� 40�

III�
3.� A� CONSTRUÇÃO� CULTURAL� DAS�

SOCIEDADES�
� 40�

IV�
4.�FORMAS�DE�ORGANIZAÇÃO�SOCIAL�

�
� 40�

V�
4.�FORMAS�DE�PODER,�DOMINAÇÃO�e�

RESISTÊNCIA� � 40�

�

�

As�respostas�ilegíveis�ou�que�não�possam�ser�claramente�identificadas�são�classificadas�com�zero�pontos.�

Nos� itens� de� construção,� a� classificação� é� atribuída� de� acordo� com�os� elementos� solicitados,� sendo� atribuída� a�

classificação�de�zero�pontos�a�respostas�que�não�correspondam�ao�solicitado.�

�

�

Material�

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�(modelo�oficial).��

Não�é�permitido�o�uso�de�corretor.�

�

�

Duração�

A�prova�escrita�tem�a�duração�90�minutos.�

�
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�

Introdução�

O� presente� documento� divulga� informação� relativa� à� prova� de� exame� de� equivalência� à� frequência� do� Ensino�

Secundário� da�disciplina�de� Psicologia�B,� a� realizar� em�2020�pelos� alunos� do�Agrupamento� de�Escolas� Josefa� de�

Óbidos,�nomeadamente:�

•� Objeto�de�avaliação�

•� Caracterização�da�prova�

•� Material�

•� Duração�

�

�

Objeto�de�avaliação�

A�prova�tem�por�referência�o�Programa�de�Psicologia�B�em�vigor.��

A�prova�permite�avaliar�se�o�aluno,�no�final�do�Ensino�Secundário,� �atingiu�as�metas�curriculares�definidas,�a�nível�

nacional,�para�a�disciplina.�

�

�

Caracterização�da�prova�

A�prova�inclui�uma�prova�escrita�resultando�a�classificação�final�da�soma�dos�itens�respondidos�corretamente.�

A�prova� escrita� apresenta� três� grupos� de� itens,� relativos� a� três� dos� temas� lecionados� ao� longo� do� 12º� Ano� de�

Escolaridade�e�selecionados�para�o�efeito�(organizados�tendencialmente�por�itens�de�resposta�restrita).�

A�prova�é�cotada�para�200�pontos.� �

A�estrutura�da�prova�sintetiza-se�no�Quadro�I.�

�

�

� �

Informação-Prova�

Prova�de�Equivalência�à�Frequência�de�
�
Psicologia�B� �

�
Ano�letivo�2019/2020�

Data�da�Prova�1.ª�Fase��20/07/2020� ���Hora�09h30�

12.º�Ano�de�Escolaridade� �
� Data�da�Prova�2.ª�Fase��03/09/2020����������Hora�09h30�
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Quadro�I�

Grupo� Domínios/Temas� Tipologia�de�itens�
Número�

de�itens�

Cotação�

(em�pontos)�

Duração�

(minutos)�

I�

Antes�de�Mim�

-�Genética�

-�Cérebro�

-�Cultura�

Itens�de�construção�

�(resposta�restrita)�
3� 75�

90�min.�

II�

Eu�com�os�Outros�

-�Relações�Precoces��

-�Relações�Interpessoais�

Itens�de�construção�

�(resposta�restrita)�
2� 50�

III�
Eu��

-�A�mente�e�os�processos�mentais�

Itens�de�construção�

�(resposta�restrita)�
3� 75�

�

�

As�respostas�ilegíveis�ou�que�não�possam�ser�claramente�identificadas�são�classificadas�com�zero�pontos.�

Nos� itens� de� construção,� a� classificação� é� atribuída� de� acordo� com�os� elementos� solicitados,� sendo� atribuída� a�

classificação�de�zero�pontos�a�respostas�que�não�correspondam�ao�solicitado.�

�

�

Material�

Como�material�de�escrita,�apenas�pode�ser�usada�caneta�ou�esferográfica�de�tinta�azul�ou�preta.�

No�caso�das�provas�de�equivalência�à�frequência�do�ensino�secundário,�as�respostas�são�registadas�em�folha�própria,�

fornecida�pelo�estabelecimento�de�ensino�(modelo�oficial).��

Não�é�permitido�o�uso�de�corretor.�

�

�

Duração�

A�prova�escrita�tem�a�duração�de�90�minutos.�
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�

�

Introdução�

O�presente�documento�divulga� informação�relativa�à�prova�de�exame�de�equivalência�à� frequência�do�3º�ciclo�da�

disciplina� de� Físico-Química,� a� realizar� em� 2020� pelos� alunos� do� Agrupamento� de� Escolas� Josefa� de� Óbidos,�

nomeadamente:�

•� Objeto�de�avaliação�

•� Caracterização�da�prova�

•� Material�

•� Duração�

�

Objeto�de�avaliação�

A�prova�tem�por�referência�o�Programa�de�Físico-Química�em�vigor.��

A�prova�permite�avaliar�se�o�aluno,�no�final�do�3º�ciclo,�atingiu�as�metas�curriculares�definidas,�a�nível�nacional,�para�

a�disciplina.�

�

Caracterização�da�prova�

A�prova�inclui�uma�prova�escrita,�resultando�a�classificação�final�da�soma�dos�itens�respondidos�corretamente.�

A�prova�escrita�apresenta�quatro�grupos�de� itens,� relativos�a�quatro�dos� temas� lecionados�ao� longo�do�3º�ciclo�e�

selecionados�para�o�efeito�organizados�tendencialmente�por�itens�de�seleção�(escolha�múltipla,�verdadeiro�/�falso,�

associação�/�correspondência,�ordenação,�completamento)�e�itens�de�construção�(resposta�curta,�cálculo).�

Os�itens�/�grupos�de�itens�podem�ter�como�suporte�um�ou�mais�documentos,�como,�por�exemplo,�textos,�tabelas,�

gráficos,�fotografias�e�esquemas.�

A�prova�é�cotada�para�100�pontos.�

� �

�

� �

Informação-Prova�

Prova�de�Equivalência�à�Frequência�de�
�
Físico�e�Química� �

�
Ano�letivo�2019/2020�

Data�da�Prova�1.ª�Fase��10/07/2020� ���Hora�09h30�

3.º�Ciclo�do�Ensino�Básico� �
� Data�da�Prova�2.ª�Fase��04/09/2020����������Hora�09h30�
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A�estrutura�da�prova�sintetiza-se�no�Quadro�I.�

�

Quadro�I�

Grupo� Domínios/Temas� Tipologia�de�itens�
Número�

de�itens�

Cotação�

(em�pontos)�

Duração�

(minutos)�

I�

Terra�no�Espaço�

Universo�

•� O�que�existe�no�Universo�

•� O�Sistema�solar�

Planeta�Terra�

•� Movimento�e�forças�

�

Itens�de�seleção� 4� 10��

90�min�

II�

Terra�em�

Transformação�

Materiais�

•� Tipos�de�misturas�

•� Separação�de�substâncias�

presentes�numa�mistura�

Itens�de�seleção�

�
4� �10�

III�

Sustentabilidade�

na�Terra�

Reações�químicas�

•� Explicação� e� representação� de�

equações�químicas�

•� Tipos�de�reações�químicas�

Som�

•� Produção�e�propagação�do�som�

•� Som�e�ondas�

•� Atributos�do�som�

Luz�

•� Fenómenos�óticos�

Itens�de�seleção�

Itens�de�

construção�

10� �30�

IV�

Viver�Melhor�na�

Terra�

Movimentos�e�forças�

•� Movimentos�da�Terra�

•� Forças�e�movimentos�

•� Forças,�movimentos�e�energia�

Classificação�dos�materiais�

•� Estrutura�eletrónica�

•� Propriedades� dos� materiais� e�

Tabela�Periódica�

Itens�de�seleção�

Itens�de�

construção�

22� 50�

�
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As�respostas�ilegíveis�ou�que�não�possam�ser�claramente�identificadas�são�classificadas�com�zero�pontos.�

Nos� itens� de� construção,� a� classificação� é� atribuída� de� acordo� com�os� elementos� solicitados,� sendo� atribuída� a�

classificação�de�zero�pontos�a�respostas�que�não�correspondam�ao�solicitado.�

�

�

Material�

Como�material�de�escrita,�apenas�pode�ser�usada�caneta�ou�esferográfica�de�tinta�azul�ou�preta.�

Nas�provas�de�equivalência�a�frequência�do�ensino�básico,�as�respostas�são�dadas�no�próprio�enunciado�da�prova.��

Não�é�permitido�o�uso�de�corretor.�

É�necessário�calculadora�científica.�

�

Duração�

A�prova�escrita�tem�a�duração�de�90�minutos.�
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� � �
�

�

Introdução�

O�presente�documento�divulga�informação�relativa�à�prova�de�exame�de�equivalência�à�frequência�do�2º�ciclo�da�

disciplina�de�Tecnologias�da�Informação�e�Comunicação�a�realizar�em�2020�pelos�alunos�do�Agrupamento�de�Escolas�

Josefa�de�Óbidos,�nomeadamente:�

�

·� Objeto�de�avaliação�

·� Caracterização�da�prova�

·� Material�

·� Duração�

�

�

Objeto�de�avaliação�

A�prova�tem�por�referência�o�Programa�de�Tecnologias�da�Informação�e�Comunicação�em�vigor.��

A�prova�permite�avaliar�se�o�aluno,�no�final�do�2º�ciclo,�atingiu�as�metas�curriculares�definidas,�a�nível�nacional,�para�

a�disciplina.�

�

�

Caracterização�da�prova�

A�prova�é�realizada�no�enunciado�

A�prova�é�cotada�para�100�pontos.� �

�

�

�

�

� �

Informação-Prova�

Prova�de�Equivalência�à�Frequência�de�
�
Tecnologias�de�Informação�e�Comunicação� �

�
Ano�letivo�2019/2020�

Data�da�Prova�1.ª�Fase��21/07/2020� ���Hora�09h30�

2.º�Ciclo�do�Ensino�Básico� �
�

Data�da�Prova�2.ª�Fase��11/09/2020����������Hora�09h30�
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A�estrutura�da�prova�sintetiza-se�no�Quadro�I.�

�

Quadro�1�–�Valorização�dos�domínios�e�conteúdos�da�prova�

�

A�prova�pode�incluir�os�tipos�de�itens�discriminados�no�Quadro�2.�

Quadro�2�–�Tipologia,�número�de�itens�e�cotação�

Tipologia�de�itens�
Cotação�

(em�pontos)�

Itens�de�seleção�
Verdadeiro�e�Falso�

Escolha�múltipla�
Completamento�

0�a�100�

�

Critérios�gerais�de�classificação�

As�respostas�ilegíveis�ou�que�não�possam�ser�claramente�identificadas�são�classificadas�com�zero�pontos.�

A�classificação�a�atribuir�a�cada�resposta�resulta�da�aplicação�dos�critérios�gerais�e�dos�critérios�específicos�para�

cada�item.�

Apenas�será�considerada�correta�a�grafia�que�seguir�o�Acordo�Ortográfico�de�1990�(atualmente�em�vigor).�

� Itens�de�seleção�

A�classificação�da�resposta�a� itens�de�escolha�múltipla�é� sempre�dicotómica,�ou�seja,�a� cotação�do� item�só�é�

atribuída�à�resposta�correta;�todas�as�outras�respostas�são�classificadas�com�zero�pontos.��

Nos�itens�de�associação,�a�resposta�requer�o�estabelecimento�de�uma�correspondência�entre�os�elementos�de�dois�

conjuntos,�de�acordo�com�as�instruções�dadas.�O�número�de�elementos�dos�dois�conjuntos�é�sempre�diferente,�para�

que�a�última�resposta�não�possa�ser�dada�por�exclusão�das�demais.�Nestes�itens,�a�correspondência�a�estabelecer�

pode�ser�simples�–�a�cada�elemento�do�primeiro�conjunto�é�associado�um�único�elemento�do�segundo�conjunto�–,�

sendo�a�classificação�da�resposta�dicotómica,�ou�complexa�–�a�cada�elemento�do�primeiro�conjunto�são�associados�

dois�ou�mais�elementos�do�segundo�conjunto�–,�permitindo�uma�classificação�por�níveis�de�desempenho.��

A�classificação�da�resposta�a�itens�de�ordenação�é�sempre�dicotómica.��

A� classificação� da� resposta� a� itens� de� verdadeiro/falso� pode� ser� dicotómica,�ou� por� níveis� de� desempenho,�

dependendo�do�objetivo�do�item�e�do�objeto�de�avaliação.�Os�itens�de�verdadeiro/falso�podem�não�adotar�a�forma�

tradicional�(em�que�o�aluno�refere�se�cada�uma�das�proposições�é,�ou�não,�verdadeira),�mas�solicitar,�por�exemplo,�a�

seleção�de�todas�as�proposições�verdadeiras.��

A� classificação� da� resposta� a� itens� de� completamento� pode� ser� dicotómica,� ou� por� níveis� de� desempenho,�

dependendo�do�objetivo�do�item�e�do�objeto�de�avaliação.��

�

Grupos� Domínios�/�Conteúdos�
Cotação�

(em�pontos)�

I� Segurança,�Responsabilidade�e�respeito�em�ambientes�digitais.� 45�
II� Comunicar�e�colaborar.� 25�

III� Criar�e�inovar� 30�
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�

Material�

Deve�ser�utilizada�caneta�ou�esferográfica�de�tinta�azul�ou�preta. �

Não�é�permitido�o�uso�de�corretor.�

�

Duração�

A�prova�tem�a�duração�de�90�minutos.�
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�

Introdução�

O� presente� documento� divulga� informação� relativa� à� prova� de� exame�de� equivalência� à� frequência� do�

2ºciclo�da�disciplina�de�Educação�Tecnológica,�a�realizar�em�2020�pelos�alunos�do�Agrupamento�de�Escolas�

Josefa�de�Óbidos,�nomeadamente:�

�

�
1.�Objeto�de�avaliação�

A�prova�tem�por�referência�o�Programa�de�Educação�Tecnológica�em�vigor.��

A�prova�permite�avaliar�se�o�aluno,�no�final�do�2º�ciclo,�atingiu�as�metas�curriculares�definidas,�a�nível�nacional,�para�

a�disciplina.�

�

�

2.�Características�e�estrutura�da�prova�

�
A�prova�prática�de�resolução�inclui�um�grupo�com�três�itens�de�medição,�escala,�corte�e�dobragem.�

As�respostas�ilegíveis�ou�que�não�possam�ser�claramente�identificadas�são�classificadas�com�zero�pontos.�

�

Nos�itens�de�produção,�a�classificação�é�atribuída,�às�respostas�por�representação�rigorosa�ou�expressiva�e�

que�apresentem�organização�por�níveis�de�desempenho.�

�

Nos�itens�de�construção,�a�classificação�é�atribuída�de�acordo�com�os�elementos�solicitados,�sendo�atribuída�

a�classificação�de�zero�pontos�a�respostas�que�não�correspondam�ao�solicitado.�

�

�

�

�

�

�

� �

� �

Informação-Prova�

Prova�de�Equivalência�à�Frequência�de�
�
Educação�Tecnológica� �

�
Ano�letivo�2019/2020�

Data�da�Prova�1.ª�Fase��10/07/2020� ���Hora�09h30�

2.º�Ciclo�do�Ensino�Básico� �
� Data�da�Prova�2.ª�Fase��04/09/2020����������Hora�09h30�
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A�estrutura�da�prova�sintetiza-se�no�Quadro�I.�

Quadro�I�
�

�

Exame�Prático� �

Grupo� Domínios/Temas� Tipologia�de�itens�
Número�
de�itens�

Cotação� Duração�

I�
Representação�
Metrologia�

1.� Item�de�medição/�redução��
1�item�
(com�4�
alíneas)�

40�
pontos�

45��
minutos�

�
II�

Discurso�
Comunicação�em�tecnologia�

1.� Item�de�medição�/�cálculo�
1�item�
(com�3�
alíneas)�

30�
pontos�

III�
Projeto�
Estruturas�

1.� Item�de�medição�/�corte�/�dobragem�
1�item�
(com�2�
alíneas)�

30�
pontos�

A�cotação�dos�itens�só�é�atribuída�à�resposta�integralmente�correta.�
�

3.� Material�

No�preenchimento�do� cabeçalho,�o�examinando�apenas�pode�usar,�como�material� de�escrita,�caneta�ou�

esferográfica�de�tinta�indelével,�azul�ou�preta.�

As�respostas�são�dadas�no�próprio�enunciado�da�prova�fornecido�pelo�estabelecimento�de�ensino�e�mais�duas�

folhas�A4�de�cartolina,�para�realizar�as�construções.�

O�examinando�deve�ainda�ser�portador�de:�lápis�(2/HB),�borracha,�régua�de�30cm,�esquadro,�tesoura,�cola�

universal�e�compasso.�

Não�é�permitido�o�uso�de�corretor.�
�

4.� Duração�

A�prova�é�constituída�por�uma�só�parte�prática�com�duração�de�45�minutos.�
�

�

�

�
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�

Introdução�

O�presente�documento�divulga� informação�relativa�à�prova�de�exame�de�equivalência�à� frequência�do�2º� ciclo�da�

disciplina� de� Educação� Visual,� a� realizar� em� 2020� pelos� alunos� do� Agrupamento� de� Escolas� Josefa� de� Óbidos,�

nomeadamente:�

�

1.�Objeto�de�avaliação�

A�prova�tem�por�referência�o�Programa�de�Educação�Visual�em�vigor.�

A�prova�permite�avaliar�se�o�aluno,�no�final�do�2º�ciclo,�atingiu�as�metas�curriculares�definidas,�a�nível�nacional,�para�

a�disciplina.�

�

2.�Características�e�estrutura�da�prova�

A�prova�prática�inclui�dois�grupos:�o�primeiro�com�três�itens�com�várias�alíneas�e�o�segundo�com�um�item�

com� várias� alíneas.�Os� grupos�abrangem�perguntas�que� implicam� construção� (produção�bidimensional),�

construção�(geométrica),�completamento�e�construção�(produção�plástica�bidimensional).��

Nos�itens�de�construção,�a�classificação�é�atribuída�de�acordo�com�os�elementos�solicitados,�sendo�atribuída�

a�classificação�de�zero�pontos�a�respostas�que�não�correspondam�ao�solicitado.�

Nos�itens�de�produção,�a�classificação�é�atribuída,�às�respostas�por�representação�rigorosa�ou�expressiva�e�

que�apresentem�organização�por�níveis�de�desempenho.�

�

�

�

�

� �

� �

Informação-Prova�

Prova�de�Equivalência�à�Frequência�de�
�
Educação�Visual� �

�
Ano�letivo�2019/2020�

Data�da�Prova�1.ª�Fase��08/07/2020� ���Hora�09h30�

2.º�Ciclo�do�Ensino�Básico� �
� Data�da�Prova�2.ª�Fase��02/09/2020����������Hora�09h30�
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�

A�estrutura�da�prova�sintetiza-se�no�Quadro�I.�

Quadro�I�

Exame�Prática� �

Grupo� Domínios/Temas� Tipologia�de�itens�
Número�

de�itens�
Cotação� Duração�

I�

Discurso�
Identificação��

Representação�
Geometria;�Construção�

Técnica���
Cor�–�círculo�cromático�

1.Item�de�construção�

2.Itens�de�construção�

3.Item�de�completamento�

1.�1�item�

2.�3�itens�

3.�3�itens�

70�

pontos�
90��

minutos�

�

II� Representação�
Modulo�/padrão�

1.Itens�de�construção/produção� 1.�3�itens�
30�

pontos�

�

A�cotação�dos�itens�só�é�atribuída�à�resposta�integralmente�correta.�

3.� Material�

No�preenchimento�do� cabeçalho,�o�examinando�apenas�pode�usar,�como�material� de�escrita,� caneta�ou�

esferográfica�de�tinta�indelével,�azul�ou�preta.�O�uso�de�lápis�e�lápis�de�cor�só�é�permitido�no�grupo�I�e�grupo�II,�

nas�construções�que�envolvam�a�utilização�de�material�de�desenho.��

Nas�provas�de�equivalência�a�frequência�do�ensino�básico,�as�respostas�são�dadas�no�próprio�enunciado�da�prova.�

As�respostas�são�dadas�no�próprio�enunciado�da�prova�fornecido�pelo�estabelecimento�de�ensino.�Também�é�

fornecido�uma�folha�A4�de�papel�vegetal�de�arquiteto,�para�elaboração�da�prova.�

O�examinando�deve�ainda�ser�portador�de:�lápis�(2/HB),�lápis�de�cor,�borracha�branca,�afia,�régua�graduada,�

esquadro,�tesoura�e�compasso.�

Não�é�permitido�o�uso�de�corretor.�

�

4.� Duração�

A�prova�prática�tem�a�duração�de�90�minutos,�a�que�se�acresce�a�tolerância�de�30�minutos.�

�

�

�

�

�

�

�
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� � �
Introdução�

O�presente�documento�divulga�informação�relativa�à�prova�de�exame�de�equivalência�à�frequência�do�segundo�ciclo�

da�disciplina�de�Educação�Musical,�a�realizar�em�2020�pelos�alunos�do�Agrupamento�de�Escolas�Josefa�de�Óbidos,�

nomeadamente:�

•� Objeto�de�avaliação�

•� Caracterização�da�prova�

•� Material�

•� Duração�
�

Objeto�de�avaliação�

A�prova�tem�por�referência�o�Programa�de�Educação�Musical�em�vigor.��

A�prova�permite�avaliar�se�o�aluno,�no�final�do�segundo�ciclo,�atingiu�as�metas�curriculares�definidas,�a�nível�nacional,�

para�a�disciplina.�

�

Caracterização�da�prova�

A�prova�inclui�uma�prova�prática,�resultando�a�classificação�final�da�soma�dos�itens�respondidos�corretamente.�

A� prova� prática� é� constituída� por� três� grupos,� o� primeiro,� consiste� na� audição� de� três� trechos� musicais� e� na�

identificação� do� andamento,� marcando� a� pulsação� com� um� batimento� corporal;� o� segundo,� baseia-se� na�

interpretação�de�dois�ritmos,�um�com�batimentos�corporais�e�outro�com�um�instrumento�de�percussão;�o�terceiro�

requer�uma�composição�de�uma�linha�melódica�e�a�sua�execução�utilizando�a�flauta�de�bisel�soprano.�Serão�avaliados�

os�seguintes� parâmetros:�Qualidade�Sonora,�Articulação,�Ritmo,�Melodia,�Andamento.�O� examinando�dispõe�de�

duas�tentativas�para�a�realização�dos�exercícios.��

�

A�prova�é�cotada�para�100�pontos.� �

�

�

� �

� �

Informação-Prova�

Prova�de�Equivalência�à�Frequência�de�
�
Educação�Musical� �

�
Ano�letivo�2019/2020�

Data�da�Prova�1.ª�Fase��14/07/2020� ���Hora�09h30�

2.º�Ciclo�do�Ensino�Básico� �
� Data�da�Prova�2.ª�Fase��08/09/2020����������Hora�09h30�
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A�estrutura�da�prova�sintetiza-se�no�Quadro�I.�

Quadro�I�

Grupo� Domínios/Temas� Objetivos�
Número�
de�itens�

Cotação�
(em�pontos)�

Duração�
(minutos)�

�I�

Audição/Interpretação�–�
Audição�de�3�trechos�musicais�
com�andamentos�diferentes�e�
marcar�a�pulsação�respetiva�

O�examinando�deve�ouvir�e�acompanhar�o�
andamento� de� três� exemplos� diferentes,�
marcando� a� pulsação� e� usando� batimento�
corporal.�

1� 20�

45�
II�

Interpretação-Execução� de� um�
ritmo� com� 3� batimentos�
corporais.�

O� examinando� deve� executar� o� exercício�
com� os� 3� batimentos� corporais� indicados,�
respeitando�a�pulsação�e�o�ritmo.�

1� 20�

Interpretação�-�Execução�de�um�
ritmo� com� instrumento� de�
percussão.�

O� examinando� deve� executar� o� exercício�
com� um� instrumento� de� percussão�
executando� corretamente,� respeitando� a�
pulsação�e�o�ritmo.�

1� 20�

III�

Composição� e� Interpretação� –�
Composição� de� uma� linha�
melódica�e�a�sua�execução�com�
flauta�de�bisel�soprano�

O� examinando� deve� compor� uma� linha�
melódica�respeitando�as�orientações,�lendo�
a�partitura�com�correção�rítmica�e�melódica,�
respeitando�a�pulsação�e�executando�com�a�
técnica� correta.� Interpretar� de� forma�
expressiva.�

1� 40�

�

Antes�da�realização�de�cada�exercício�o�examinando�pode�praticar�primeiro,�dispõe�ainda�de�duas�tentativas�para�a�

execução�de�cada�exercício.�O�examinando�deverá�escolher�o�andamento�e�respeitar�o�ritmo�e/ou�a�melodia,�aplicar�

as� técnicas� corretas� de� execução� do� instrumento� de� percussão� e� da� flauta� de� bisel,� é� essencial� demonstrar�

expressividade�musical.�Na�composição�o�examinando�deverá�respeitar�as�orientações�para�a�sua�realização.�O�júri�

da�prova�avaliará�nos�quatro�exercícios�os�parâmetros�indicados:�

1-�Marcação�da�pulsação�–�Pulsação�em�3�andamentos�diferentes�e�Batimentos�corporais�

2-Execução�de�um�ritmo�com�batimentos�corporais�–�Ritmo,�Pulsação,�Batimentos�Corporais.�

3-Execução�de�um�ritmo�com�instrumento�de�percussão�–�Ritmo,�Pulsação,�Técnica.�

4-�Composição�de�uma�melodia�e�sua�execução�com� flauta�de�bisel�–�Qualidade�Sonora�(Timbre),�Ritmo,�Melodia,�

Técnica�e�composição�

�

A�estrutura�da�avaliação�da�prova�prática�do�exercício�1�sintetiza-se�no�Quadro�II.�

Quadro�II�

� �������������������Andamento��(�Pulsação)� �
Batimentos�corporais�

Lento� Moderado� Rápido�

Insuficiente� 0�pontos� 0�pontos� 0�pontos� 0�pontos�

Suficiente� 2,5�pontos� 2,5�pontos� 2,5�pontos� 2,5�pontos�

Bom� 3,5�pontos� 3,5�pontos� 3,5�pontos� 3,5�pontos�

Muito�Bom� 5�pontos� 5�pontos� 5�pontos� 5�pontos�

�

�
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A�estrutura�da�avaliação�da�prova�prática�do�exercício�2�sintetiza-se�no�Quadro�III�e�Quadro�IV.�

�

Quadro�III�

� Ritmo� Pulsação� Batimentos�Corporais�

Insuficiente� 0�pontos� 0�pontos� 0�pontos�

Suficiente� 2,5�pontos� 2,5�pontos� 5�pontos�

Bom� 3,5�pontos� 3,5�pontos� 7,5�pontos�

Muito�Bom� 5�pontos� 5�pontos� 10�pontos�
�

Quadro�IV�

� Ritmo� Pulsação�

Insuficiente� 0�pontos� 0�pontos�

Suficiente� 5�pontos� 5�pontos�

Bom� 7,5�pontos� 7,5�pontos�

Muito�Bom� 10�pontos� 10�pontos�
�

A�estrutura�da�avaliação�da�prova�prática�do�exercício�3�sintetiza-se�no�Quadro�V.�

Quadro�V�

� Expressividade� Ritmo� Melodia� Composição� Técnica�

Insuficiente� 0�pontos� 0�pontos� 0�pontos� 0�pontos� 0�pontos�

Suficiente� 2,5�pontos� 5�pontos� 5�pontos� 5�pontos� 2,5�pontos�

Bom� 3,5�pontos� 7,5�pontos� 7,5�pontos� 7,5�pontos� 3,5pontos�

Muito�Bom� 5�pontos� 10�pontos� 10�pontos� 10�pontos� 5�pontos�
�

As�respostas�ilegíveis�ou�que�não�possam�ser�claramente�identificadas�são�classificadas�com�zero�pontos.�

Nos� itens�de�composição,�a� classificação� é� atribuída� de� acordo� com� os�elementos� solicitados,� sendo� atribuída� a�

classificação�de�zero�pontos�a�respostas�que�não�correspondam�ao�solicitado.�

�

Material�

Como�material�de�escrita,�apenas�pode�ser�usada�caneta�ou�esferográfica�de�tinta�azul�ou�preta.�

Nas�provas�de�equivalência�a�frequência�do�ensino�básico,�as�respostas�são�dadas�no�próprio�enunciado�da�prova.��

Não�é�permitido�o�uso�de�corretor.�

O�examinando�tem�de�usar�a�sua�flauta�de�bisel�soprano�para�a�realização�da�prova�prática,�poderá�utilizar�lápis�para�

apontamentos�que�facilitem�a�interpretação�dos�exercícios.�

�

Duração�

A�prova�prática�tem�a�duração�de�quarenta�e�cinco�minutos,�repartido�da�seguinte�forma:�

Grupo�I�–�10�minutos�

Grupo�II�-��1º�exercício-�10�minutos��

����������������-�2º�exercício-�5�minutos�

Grupo�III�–�20�minutos�
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�

Introdução�

O�presente�documento�divulga� informação�relativa�à�prova�de�exame�de�equivalência�à� frequência�do�3º�ciclo�da�

disciplina� de� Educação� Visual,� a� realizar� em� 2020� pelos� alunos� do� Agrupamento� de� Escolas� Josefa� de� Óbidos,�

nomeadamente:�

·� Objeto�de�avaliação�

·� Caracterização�da�prova�

·� Material�

·� Duração�

�

�

Objeto�de�avaliação�

A�prova�tem�por�referência�o�Programa�de�Educação�Visual�em�vigor.��

A�prova�permite�avaliar�se�o�aluno,�no�final�do�3º�ciclo,�atingiu�as�metas�curriculares�definidas,�a�nível�nacional,�para�

a�disciplina.�

�

�

Caracterização�da�prova�

A�prova�inclui�uma�prova�escrita�com�três�grupos�de�componente�escrita�e�prática,�resultando�a�classificação�final�

da�soma�dos�itens�respondidos�corretamente.�

A�parte�escrita�da�prova�apresenta�dois�grupos�de�itens,�relativos�a�dois�dos�temas�lecionados�ao�longo�do�3º�ciclo�

e� selecionados� para� o� efeito� (organizados� tendencialmente� por� itens� associação/correspondência� relativa� a�

legendagens�de�imagens).�

�

� �

Informação-Prova�

Prova�de�Equivalência�à�Frequência�de�
�
Educação�Visual� �

�
Ano�letivo�2019/2020�

Data�da�Prova�1.ª�Fase��16/07/2020� ���Hora�09h30�

3.º�Ciclo�do�Ensino�Básico� �
� Data�da�Prova�2.ª�Fase��02/09/2020����������Hora�09h30�
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As�partes�de�resolução�prática,�apresentam�dois�grupos�de�itens,�relativos�a�quatro�dos�temas�lecionados�ao�longo�

do�3º�ciclo�e�selecionados�para�o�efeito�(organizados�tendencialmente�por�itens�de�construção�-�resposta�extensa�

relativas�a�construção�geométrica�e�a�expressão�gráfica�livre).�

A�prova�é�cotada�para�100�pontos.� �

A�estrutura�da�prova�sintetiza-se�no�Quadro�I.�

�

Quadro�I�

Grupo� Domínios/Temas� Tipologia�de�itens�
Número�

de�itens�

Cotação�

(em�pontos)�

Duração�

(minutos)�

I�
�
-�Perspectiva�cónica��

�

Itens�de�selecção:�
��Tipo�associação/correspondência�
��(legendagem)��

1� 1.1�����10�

90�minutos�
II�

�
-�Geometria�plana�(polígonos�e�
��concordâncias)�
�
-�Geometria�no�espaço��
��(planificação�de�sólidos)�

�

Itens�de�selecção:�
��Tipo�associação/correspondência�
��(legendagem)�
�
Item�de�construção:�
���Resposta�extensa�(construção�����
���geométrica)�

2�

2.1�����20�

�

2.2�����20�

III�

�
-�Perceção�visual�e�construção�
��da�imagem�
-�Arte�contemporânea��
-�A�Cor�
�

Item�de�construção:�
���Resposta�extensa�(construção�de�
���expressão�gráfica�livre)�

1� 3.1�����40�

�

As�respostas�ilegíveis�ou�que�não�possam�ser�claramente�identificadas�são�classificadas�com�zero�pontos.�

Nos� itens� de�seleção,�não�há� lugar� a� classificações� intermédias�e� a� cotação� total� só�é�atribuída�às� respostas� que�

apresentem�de�forma�inequívoca�a�única�associação/correspondência�integralmente�correta�e�completa.�

Nos� itens� de� construção,� a� classificação� é� atribuída� de� acordo� com� os� elementos� solicitados,� sendo� atribuída� a�

classificação�de�zero�pontos�a�respostas�que�não�correspondam�ao�solicitado.�

�

�

Material�

Como�material�de�escrita,�apenas�pode�ser�usada�caneta�ou�esferográfica�de�tinta�azul�ou�preta�no�preenchimento�

do�cabeçalho�e�na�parte�escrita�da�prova.�

Nas�provas�de�equivalência�a�frequência�do�ensino�básico,�as�respostas�são�dadas�no�próprio�enunciado�da�prova.��

Não�é�permitido�o�uso�de�corretor.�
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Nas�partes� de� resolução�prática� da� prova,� o� examinando� deverá� trazer� para�a� realização�da�prova�os� seguintes�

materiais:�

Régua�de�40�cm�

Compasso�

Esquadros�de�45�e�de�60�graus�

Lápis�grafite�2�HB�

Borracha�branca�

Lápis�de�cor��

Marcadores�

Afiadeira�

�

O�material�é�da�responsabilidade�do�aluno.�

O�uso�do�lápis�só�é�permitido�nas�partes�práticas�da�prova.�

�

Duração�

A�prova�escrita�tem�a�duração�de�90�minutos,�mais�30�minutos�de�tolerância.�
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� � �
�

�

Introdução�

O�presente�documento�divulga�informação�relativa�à�prova�de�exame�de�equivalência�à�frequência�do�terceiro�ciclo�

da� disciplina� de�educação� física,� a� realizar� em�2020� pelos� alunos�do�Agrupamento� de� Escolas� Josefa� de�Óbidos,�

nomeadamente:�

•� Objeto�de�avaliação�

•� Caracterização�da�prova�

•� Material�

•� Duração�

�

�

Objeto�de�avaliação�

A�prova�tem�por�referência�o�Programa�de�Educação�Física�em�vigor.��

A�prova�permite�avaliar�se�o�aluno,�no�final�do�terceiro�ciclo,�atingiu�as�metas�curriculares�definidas,�a�nível�nacional,�

para�a�disciplina.�

�

�

Caracterização�da�prova�

A� prova� inclui� uma�componente� escrita� e�uma� componente� prática.�No�dia� da� prova,� há� hora� indicada,�o� aluno�

realiza�a�componente�escrita,�depois�da�qual,�e�em�seguida,�realizará�a�componente�prática.�

Cada�componente�é�classificada�na�escala�de�0�a�100,�resultando�a�classificação�final�da�prova�na�média�aritmética�

simples�da�classificação�das�duas�componentes.�

�

�

�

� �

� �

Informação-Prova�

Prova�de�Equivalência�à�Frequência�de�
�
Educação�Física��

�
Ano�letivo�2019/2020�

Data�da�Prova�1.ª�Fase��06/07/2020� ���Hora�09h30�

3.º�Ciclo�do�Ensino�Básico� �
� Data�da�Prova�2.ª�Fase��03/09/2020����������Hora�09h30�
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Componente�escrita�

A� prova� escrita� apresenta� seis� grupos� de� itens,� relativos� a� cinco� dos� temas� lecionados� ao� longo� do� 3º� Ciclo� e�

selecionados�para�o�efeito,�organizados�tendencialmente�por�itens�de�seleção�(escolha�múltipla,�verdadeiro/falso)�e�

itens�de�construção�(resposta�curta,�resposta�restrita�e/ou�resposta�extensa).�

�

A�estrutura�da�prova�escrita�sintetiza-se�no�Quadro�I.�

�

Quadro�I�
�

Grupo� Domínios/Temas� Tipologia�de�itens�
Número�

de�itens�
Cotação�

Duração�

(minutos)�

I� CAPACIDADES�MOTORAS�
Perguntas� podem� ser� de� escolha�
múltipla,� verdadeiro/falso� e� respostas�
abertas.�

2�
��

20%�

45�

minutos�

�

II� VOLEIBOL�
Perguntas� podem� ser� de� escolha�
múltipla,� verdadeiro/falso� e� respostas�
abertas.�

4�
��

20%�

III� ANDEBOL�
Perguntas� podem� ser� de� escolha�
múltipla,� verdadeiro/falso� e� respostas�
abertas.�

3�
��

20%�

IV� GINÁSTICA�DE�APARELHOS�
Perguntas� podem� ser� de� escolha�
múltipla,� verdadeiro/falso� e� respostas�
abertas.�

2�
�

10%�

V� GINÁSTICA�DE�SOLO�
Perguntas� podem� ser� de� escolha�
múltipla,� verdadeiro/falso� e� respostas�
abertas.�

2�
�

10%�

VI� ATLETISMO�
Perguntas� podem� ser� de� escolha�
múltipla,� verdadeiro/falso� e� respostas�
abertas.�

3�
��

20%�

�

As�respostas�ilegíveis�ou�que�não�possam�ser�claramente�identificadas�são�classificadas�com�zero�pontos.�

Nos�itens�de�escolha�múltipla�e�verdadeiro/falso�as�respostas�ou�são�consideradas�certas�ou�erradas.�Nestes�itens�é�

sempre�considerado�errado�quando�o�examinado�assinala�mais�do�que�uma�opção.�

Nos�itens�de�resposta�aberta�a�distribuição�da�cotação�contempla�os�conhecimentos,�compreensão�e�aplicação�dos�

mesmos,� bem� como� a� estruturação� correta� das� frases,� o� encadeamento� de� ideias� e� a� capacidade� de� análise� e�

síntese.�Nestes�itens�é�atribuída�a�classificação�de�zero�pontos�a�respostas�que�não�correspondam�ao�solicitado.�

�

Componente�prática�

A�prova�prática�apresenta�três�grupos�de�atividades�físicas�e�desportivas,�relativos�a� três�dos� temas�lecionados�ao�

longo�do�terceiro�ciclo�e�selecionados�para�o�efeito.�
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O� aluno� dispõe� de� três� tentativas� para� a� realização� dos� elementos� gímnicos� solicitados� na�Ginástica� de� Solo.� A�

situação�de�exercício�critério�de�Basquetebol�terá�a�duração�de�dez�(10)�minutos�e�a�situação�de�exercício�critério�de�

singulares� de�Badminton�terá�a�duração�de�seis� (6)�minutos.�Antes�do� início�da�prova�o�aluno�dispõe�de�dez� (10)�

minutos�para�a�realização�de�aquecimento�geral�e�específico.�

�

A�estrutura�da�prova�sintetiza-se�no�Quadro�II.�

�

Quadro�II�

�

Grupo� Domínios/Temas� Tipologia�de�itens�
Número�de�

itens�

Cotação�

(em�pontos)�

Duração�

(minutos)�

I�

Jogos�
Desportivos�
Coletivos�

(Basquetebol)�

Realiza� em� exercício� critério� uma� situação� que�
englobe� ressalto� defensivo,� saída� em� drible� de�
progressão,� com� mudanças� e� direção,� lançamento�
em� apoio,� lançamento� na� passada� e� execução�
controlada�sem�perda�de�bola.�

Exercícios�
individuais�

35%�

45�

minutos�
II�

Ginástica�de�
Solo�

Realiza� uma� sequência� gímnica� com� as� seguintes�
habilidades:� Apoio� facial� invertido;� Rolamento� à�
frente� engrupado;� Rolamento� à� retaguarda;�
Elemento� de� Equilíbrio;� Elemento� de� Flexibilidade;�
Roda�ou�Rodada�ou�Roda�a�uma�mão.�

Exercícios�
individuais�

30%�

III�
Desportos�de�

Raquetas�
(Badminton)�

Realiza� em� exercício� critério� serviço� curto� ou�
comprido� para� a� zona� diagonalmente� oposta;�
Desloca-se� e� posiciona-se� corretamente� para�
devolver�o�volante�utilizando�o�clear,�o�lob,�o�drive�e�
o�amortie,�criando�dificuldades�à�receção;�Adequa�as�
suas�ações�às�regras�do�jogo.��

Exercícios�
individuais�
Jogo�1X1�

35%�

�

A� prova� será� avaliada� por� dois� professores� examinadores� e� o� resultado� é� a� média� aritmética� da� avaliação�

apresentada�por�cada�um�deles.�

O�aluno�será�avaliado�segundo�os�seguintes�critérios:�

�Jogos�Desportivos�Coletivos�(Basquetebol):�

� � ●�Ações�técnicas:�realiza�com�correção/realiza/realiza�com�incorreções/não�realiza.�

Ginástica�de�solo:�

� � ●Realiza�com�correção/realiza/realiza�com�incorreções/não�realiza.��

Badminton:�

� � ●�Ações�técnicas:�realiza�com�correção/realiza/realiza�com�incorreções/não�realiza.�Adequa�as�suas�ações�às�

regras�de�jogo.�
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Material�

�

Prova�escrita�

O�aluno�pode�apenas�usar�caneta�ou�esferográfica�de�tinta�indelével,�azul�ou�preta.�

Nas�provas�de�equivalência�a�frequência�do�ensino�básico,�as�respostas�são�dadas�no�próprio�enunciado�da�prova.��

Não�é�permitido�o�uso�de�corretor.�

�

Prova�prática�

Devido�às�condicionantes�excecionais�de�contenção�de�epidemia�COVID-19�considera-se�que�o�aluno�deve�trazer�o�

equipamento�desportivo�adequado�já�vestido�para�a�realização�da�prova.�Não�podendo�o�aluno�usar�os�balneários�

durante�e�após�realização�da�prova.�

Na�modalidade�de� Ginástica� é�obrigatório� o� uso� de� sapatilhas�apropriadas,� na� sua� falta�o�aluno�deve� executar�a�

prova�descalço.�

Todo�o�restante�material�desportivo�usado�na�prova�estará�à�disposição�do�aluno�devidamente�desinfetado.�

Para� possibilitar� a� realização� das� situações� de� exercício� critério� de� Basquetebol� e� do� jogo� de� singulares� de�

Badminton�a�escola�assegurará�a�presença�de�outros�alunos�e/ou�de�um�professor.�

�

�

Duração�

A�prova�escrita�tem�a�duração�total�de�45�minutos�

A�prova�prática�tem�a�duração�total�de�45�minutos.�
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� � �
�

Introdução�
O�presente�documento�visa�divulgar�as�características�da�prova�de�exame�de�equivalência�à�frequência�do�ensino�
secundário�da�disciplina�de�Educação�Física,�a�realizar�em�2020�pelos�alunos�do�Agrupamento�de�Escolas�Josefa�de�
Óbidos.�
�

Objeto�de�avaliação�
A�prova�tem�por�referência�o�Programa�de�Educação�Física�do�Ensino�Secundário.�
�

A� prova� permite� avaliar�o� desempenho� nas� atividades� físicas� e� desportivas� nos� domínios�dos� Jogos� Desportivos�
Coletivos,�Raquetas,� Atletismo�e� da�Ginástica� e� os�conhecimentos� relativos� aos� processos� de� desenvolvimento� e�
manutenção�da�condição�física�e�relativos�às�atividades�físicas�e�desportivas.�
�

Características�e�estrutura�da�prova�
O�exame�inclui�uma�prova� escrita� e� uma�prova�prática,�resultando�a�classificação� final�da�média�ponderada�dos�
resultados�obtidos�nas�duas�provas�(setenta�porcento�para�a�prova�prática�e�trinta�porcento�para�a�prova�escrita).�
A�prova�escrita�apresenta�doze�grupos�de�itens�organizados�de�acordo�com�diferentes�conteúdos.�
�

A� prova� pode� incluir� itens� de� seleção� [ordenação,� transcrição,� verdadeiro/falso,� escolha� múltipla,�
associação/correspondência,� completamento� (com� elementos� fornecidos� ao� aluno),� ou� legendagem� (com�
elementos�fornecidos�ao�aluno)],�e�ou�itens�de�construção�(resposta�curta,�resposta�restrita�e/ou�resposta�extensa).�
�

A�estrutura�da�prova�escrita�sintetiza-se�no�Quadro�II.�

Quadro�I�

Estrutura�da�Prova� Cotação� Objetivos� Conteúdos�

Grupo�I�
Perguntas� podem� incluir� itens� de�
seleção,�legendagem�e�construção.�

8%�
Compreende,�analisa,� identifica,�aplica�
e�relaciona�conceitos�

CAPACIDADES�MOTORAS�
FACTORES�ASSOCIADOS�A�UM�
ESTILO�DE�VIDA�SAUDÁVEL�

PROCESSOS�DE�CONTROLO�DO�
ESFORÇO�

Grupo�II�
Perguntas� podem� incluir� itens� de�
seleção,�legendagem�e�construção.�

8%�
Compreende,�analisa,� identifica,�aplica�
e�relaciona�conceitos�

CONDIÇÃO�FÍSICA�

Grupo�
III�

Perguntas� podem� incluir� itens� de�
seleção,�legendagem�e�construção.�

10%�

Compreende�e�analisa�distinguindo�os�
termos�técnicos�e�táticos�
Conhece� as� regras� e� aplica-as� numa�
situação�concreta�

FUTEBOL�

Grupo�
IV�

Perguntas� podem� incluir� itens� de�
seleção,�legendagem�e�construção.�

10%�

Compreende�e�analisa�distinguindo�os�
termos�técnicos�e�táticos�
Conhece� as� regras� e� aplica-as� numa�
situação�concreta�

VOLEIBOL�

�

� �

� �

Informação-Prova�

Prova�de�Equivalência�à�Frequência�de�
�
Educação�Física��

�
Ano�letivo�2019/2020�

Data�da�Prova�1.ª�Fase��06/07/2020� ���Hora�14h00�

12.º�Ano�de�Escolaridade� �
� Data�da�Prova�2.ª�Fase��07/09/2020����������Hora�14h00�
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Grupo�V�
Perguntas� podem� incluir� itens� de�
seleção,�legendagem�e�construção.�

10%�

Compreende�e�analisa�distinguindo�os�
termos�técnicos�e�táticos�
Conhece� as� regras� e� aplica-as� numa�
situação�concreta�

ANDEBOL�

Grupo�
VI�

Perguntas� podem� incluir� itens� de�
seleção,�legendagem�e�construção.�

10%�

Compreende�e�analisa�distinguindo�os�
termos�técnicos�e�táticos�
Conhece� as� regras� e� aplica-as� numa�
situação�concreta�

BASQUETEBOL�

Grupo�
VII�

Perguntas� podem� incluir� itens� de�
seleção,�legendagem�e�construção.�

5%�
Compreende�e�analisa� distinguindo�os�
termos�técnicos�

GINÁSTICA�DE�SOLO�

Grupo�
VIII�

Perguntas� podem� incluir� itens� de�
seleção,�legendagem�e�construção.�

5%�
Compreende�e�analisa�distinguindo�os�
termos�técnicos�

GINÁSTICA�DE�APARELHOS�

Grupo�
IX�

Perguntas� podem� incluir� itens� de�
seleção,�legendagem�e�construção.�

10%�
Compreende�e�analisa�distinguindo�os�
termos�técnicos�

GINÁSTICA�ACROBÁTICA�

Grupo�X�
Perguntas� podem� incluir� itens� de�
seleção,�legendagem�e�construção.�

8%�

Compreende�e�analisa�distinguindo�os�
termos�técnicos�
Conhece� as� regras� e� aplica-as� numa�
situação�concreta�

ATLETISMO�

Grupo�
XI�

Perguntas� podem� incluir� itens� de�
seleção,�legendagem�e�construção.�

8%�
Conhece� as� regras� e� aplica-as� numa�
situação�concreta�

BADMINTON�

Grupo�
XII�

Perguntas� podem� incluir� itens� de�
seleção,�legendagem�e�construção.�

8%�

Compreende�e�analisa�distinguindo�os�
termos�técnicos�e�táticos�
Conhece� as� regras� e� aplica-as� numa�
situação�concreta�

RUGBY�

�

A�prova�prática�apresenta�cinco�grupos�de�atividades�físicas�e�desportivas�(no�grupo�do�Atletismo�o�aluno�escolhe�
duas�das�três�provas�apresentadas).�
�

A� classificação� final� da� prova� prática� resulta� da� média� aritmética� da� avaliação� feita� pelos� dois� professores�
examinadores.��
�

O� aluno� dispõe� de� duas� tentativas� para� a� realização� dos� conteúdos� solicitados� na� Ginástica� de� solo� e� três� no�
Atletismo� (corrida,� salto� ou� lançamento).� As� situações� de� jogo� reduzido� de� Basquetebol� e� de� Voleibol� terão� a�
duração�de�dez�(10)�minutos�cada�e�a�situação�de�jogo�singulares�de�Badminton�terá�a�duração�de�seis�(6)�minutos.�
Antes�do�início�da�prova�o�aluno�dispõe�de�dez�(10)�minutos�para�a�realização�de�aquecimento�geral�e�específico.�
�

A�estrutura�da�prova�prática�sintetiza-se�no�Quadro�I.�

Quadro�II�
�

Estrutura�da�Prova�
�

Cotação�
�

Objetivos�
�

Conteúdos �

GRUPO�
I�

Exercícios�
Individuais�

20%�

Realiza� uma� sequência� gímnica� com� 7� habilidades� (as� indicadas� abaixo),� incluído,� um�
apoio�invertido�estático,�um�apoio�invertido�dinâmico,�um�Elemento�de�Equilíbrio;�e�um�
Elemento�de�Flexibilidade.�A�sequência�deve�ser�realizada�com�fluidez�e�ligação�entre�os�
elementos.�

•� Apoio�facial�invertido;�

•� Apoio�facial�invertido�seguido�de�rolamento�à�frente�

•� Apoio�facial�invertido�seguido�de�ponte�

•� Rolamento�à�frente�engrupado�seguido�de�salto�em�extensão;�

•� Rolamento�à�frente�saltado,�

•� Rolamento�à�frente�com�n.�infer.�Estendidos�e�afastados;�Rolamento�à�retaguarda;�

•� Rolamento�à�retaguarda�com�passagem�por�pino,�

•� Apoio�invertido�de�cabeça,�

•� Roda�

•� Rodada�

•� Roda�a�uma�mão;�

•� Salto�de�mãos.�

GINÁSTICA�
(Solo)�
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GRUPO�
II�

Exercícios�
Individuais�

10%�

Realiza�uma�corrida�de�velocidade�de�60�metros:�

Partida� alta,� respeitando� as� vozes� de� comando;� Acelera� até� à� velocidade� máxima�

realizando� apoios� ativos� sobre� a� parte� anterior� do� pé;� Termina� sem�desacelerar� com�

inclinação�do�tronco�à�frente;�Faz�a�corrida�em,�pelo�menos,�10�s�(rapazes)�ou�10,30�s�

(raparigas)�

ATLETISMO�
(CORRIDA�DE�
VELOCIDADE)�

Exercícios�
Individuais�

10%�

Realiza�salto�em�comprimento�com�técnica�de�voo�na�passada:�

Efetua� a� corrida� de�balanço� em�aceleração� progressiva� com� 8� a� 12� passadas;� Realiza�

uma� chamada� dinâmica;� Puxa� a� perna� de� impulsão� para� junto� da�perna� livre� na� fase�

descendente;�Toca�o�solo�o�mais�longe�possível�com�flexão�do�tronco�à�frente;�Executa�

um�salto�de�pelo�menos,�3,50�m�(rapazes)�ou�2,50�m�(raparigas)�

ATLETISMO�
(SALTO�EM�

COMPRIMENTO)�

Exercícios�
Individuais�

10%�

Realiza�um�lançamento�com�um�peso�de�3�kg�(raparigas)�/�4�kg�(rapazes):�

Pega� corretamente� no� peso;� Inicia� a� fase� de� preparação� de� costas� para� a� zona� de�

lançamento;� Enquadra� o� deslizamento� com�o� lançamento;� Roda� e� avança� a� bacia� do�

lado�do� peso� com�extensão� da�perna�e�do� braço�de� lançamento;� Empurra�o�engenho�

para�a� frente�e�para�cima;�Mantém�o�cotovelo�afastado�em�relação�ao� tronco;�Realiza�

um�lançamento�de,�pelo�menos,�de�8,50�metros�(rapazes)�ou�7�metros�(raparigas).�

ATLETISMO�
(LANÇAMENTO�

DO�PESO)�
�

GRUPO�
III�

Exercícios�
Individuai�

20%�

Realiza�em�exercício�critério�uma�situação�que�englobe�passe,�recepção,�saída�em�drible�

de� progressão,� com� mudanças� e� direção,� lançamento� em� apoio,� lançamento� na�

passada,�ressalto�defensivo.�A�execução�deve�ser�controlada�e�sem�perda�de�bola.�

JOGOS�
DESPORTIVOS�
COLETIVOS�

(BASQUETEBOL)�

GRUPO�
IV�

Exercícios�
Individuais�

20%�

Realiza�em�exercício�critério�Passe,�Serviço�por�baixo�ou�por�cima;�Receção�do�serviço�

em�manchete�ou�com�as�duas�mãos�por�cima,�remate�para�os�espaços�vazios;�Adequa�as�

suas�ações�às�regras�do�jogo.�

JOGOS�
DESPORTIVOS�
COLETIVOS�
(VOLEIBOL)�

GRUPO�
V�

Exercícios�
Individuai�

20%�

Realiza� em�exercício�critério� o� serviço�curto� ou� comprido� para� a� zona� diagonalmente�

oposta;� desloca-se� e� posiciona-se� corretamente� para� devolver� o� volante� utilizando� o�

clear,�o�lob,�o�drive�e�o�amortie,�criando�dificuldades�à�receção.�

RAQUETAS�
(BADMINTON)�

�

Critérios�gerais�de�classificação��
�

Prova�prática�
O� exame� será� avaliado� por� dois� professores� examinadores� e� o� resultado� é� a� média� aritmética� da� avaliação�
apresentada�por�cada�um�deles.�

O�aluno�será�avaliado�segundo�os�seguintes�critérios:�
�

� Jogos�Desportivos�Coletivos� Ginástica�de�solo� Badminton� Atletismo�

Ações�técnicas�
Realiza�com�
correção/realiza/realiza�com�
incorreções/não�realiza.�

Realiza�com�
correção/realiza/realiza�
com�incorreções/não�
realiza�

Realiza�com�correção/�
realiza/realiza�com�
incorreções/não�realiza�

Componentes�críticas:�
Realiza/Não�realiza�
�
Marca�
Atinge/Não�atinge�

�

Prova�escrita�

Nas�questões�de�escolha�múltipla�e�verdadeiro/falso�as�respostas�ou�são�consideradas�certas�ou�erradas.�

Nas�questões�de� escolha�múltipla�é�sempre�considerado�errado�quando�o�examinado�assinala�mais�do�que�uma�
opção.�
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Nas� questões� de� resposta� aberta� a� distribuição� da� cotação� contempla� os� conhecimentos,� compreensão� e�
aplicação�dos�mesmos,�bem�como�a�estruturação�correta�das�frases,�o�encadeamento�de�ideias�e�a�capacidade�de�
análise�e�síntese.�

Material�
�
Prova�prática:�

Devido�às�condicionantes�excecionais�de�contenção�de�epidemia�COVID-19�considera-se�que�o�aluno�deve�trazer�o�
equipamento�desportivo�adequado�já�vestido�para�a�realização�da�prova.�Não�podendo�o�aluno�usar�os�balneários�
durante�e�após�realização�da�prova.�

Não�é�permitido�a�utilização�de�sapatos�de�bicos�para�o�Atletismo.�

Na�modalidade� de�Ginástica�é� obrigatório�o� uso� de� sapatilhas� apropriadas,� na� sua� falta� o� aluno� deve�
executar�a�prova�descalço.��

Todo�o�restante�material�desportivo�usado�na�prova�estará�à�disposição�do�aluno�devidamente�desinfetado.�

�

Prova�escrita:�

O�aluno�pode�apenas�usar�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).��

�

Duração�

A�prova�prática�tem�a�duração�total�de�90�minutos.�A�prova�escrita�tem�a�duração�total�de�90�minutos.�








