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Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do segundo ciclo da disciplina 

de Cidadania e Desenvolvimento a realizar em 2021 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, no-

meadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Critérios  gerais de classificação 

 Material 

 Duração 

 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e Desenvolvimento em vigor.  

A prova permite avaliar se o aluno, no final do 2º ciclo atingiu as aprendizagens essenciais definidas, a nível nacional, 

para a disciplina. 

 

 

Caracterização da prova 

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

A prova oral apresenta dois grupos de itens, relativos a dois dos domínios abordados ao longo do segundo ciclo e 
selecionados para o efeito. Os itens têm como suporte documentos escritos, áudio e/ou iconográficos. 

 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

  

  

Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 
Cidadania e Desenvolvimento  

 
Ano letivo 2020/2021 

Data da Prova 1.ª Fase  21/07/2021    Hora 11h30 

2.º Ciclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase  05/08/2021    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) 

I Direitos Humanos 
Resposta oral curta/resposta 

aberta. 
3 a 5 50pts 

II Educação Ambiental 
Resposta oral curta/resposta 

aberta. 
3 a 5 50 pts 

 

Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos Critérios Gerais e dos Critérios Específicos de Clas-

sificação apresentados para cada item.  

 

 

Material 

É permitido o uso de caneta ou lápis e de papel fornecido pelo estabelecimento de ensino. 

 

 

Duração 

A prova oral tem a duração de 15minutos. 
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Introdução 

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

Ciências Naturais, a realizar em 2021 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critério gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Ciências Naturais 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 inclui uma prova escrita, resultando a classificação final da soma dos itens respondidos corretamente. 

A prova escrita apresenta VI grupos de itens, relativos a 6 dos temas lecionados ao longo do 2º Ciclo e selecionados 

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

A prova é cotada para 100 pontos. 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro I. 

 

 

  

  

Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 
Ciências Naturais  

 Ano letivo 2020/2021 

Data da Prova 1.ª Fase  22/07/2021    Hora 09h30 

2.º Ciclo do Ensino Básico   Data da Prova 2.ª Fase  06/08/2021    Hora 09h30 
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Quadro I 

Grupo Domínios/Temas Tipologia de itens Cotação 

I 
Diversidade dos seres vivos e suas interações 

com o meio 

• Escolha múltipla 
• Associação 
• Ordenação  
• Resposta curta 
• Resposta restrita 

 20% 

II Unidade da diversidade dos seres vivos 

• Escolha múltipla 
• Associação 
• Completamento 
• Resposta curta 
• Resposta restrita 

20% 

III 
Processos vitais comuns aos seres vivos 

 

• Escolha múltipla 
• Ordenação  
• Completamento 
• Resposta restrita 
• Resposta curta 
• Resposta restrita 

 30% 

IV 
Diversidade dos seres vivos e suas interações 
com o meio  

• Escolha múltipla 
• Associação 
• Resposta curta 
• Resposta restrita 

10% 

V 
A água, o ar, as rochas e o solo - materiais 

terrestres  

• Escolha múltipla 
• Associação 
• Resposta curta 

15% 

VI Agressões do meio e integridade do organismo • Completamento 5% 

 

 

Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos Critérios Gerais e dos Critérios Específicos de Clas-

sificação apresentados para cada item.  

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

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em primeiro 

lugar.  

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas e completas. Todas as 

outras respostas são classificadas com zero pontos. 
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Nos itens de construção, são atribuídas cotações às respostas total ou parcialmente corretas, de acordo com os cri-

térios específicos. 

 

 

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 2º ciclo do 

Ensino Básico da disciplina de Educação Física, a realizar em 2021 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de 

Óbidos, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• 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 2º 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 realizados pelo aluno durante a 

prova. 

A prova prática apresenta quatro áreas lecionadas ao longo do 2º ciclo, organizadas por conteúdos de atividades 

físicas e desportivas. Consiste na realização de exercícios critério em Jogos Desportivos Coletivos e exercícios indivi-

duais em Ginástica de Solo, Ginástica de Aparelhos e Atletismo. 

Entre as opções apresentadas (quadro I) o aluno deverá escolher: 

2 jogos desportivos coletivos, 1 salto no cavalo, 1 salto de minitrampolim e 1 prova de atletismo. 

A prova é cotada para 100 pontos.  

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro I. 

 

 

 

 

  

  

Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 
Educação Física  

 
Ano letivo 2020/2021 

Data da Prova 1.ª Fase  22/07/2021    Hora 11h30 

2.º Ciclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase  06/08/2021    Hora 11h30 
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Quadro I 

Grupo Domínios/Temas Tipologia de itens 
Condições de realiza-

ção 

Cotação 

(em pontos) 

I 

Jogos Desportivos 
Coletivos 

 
Basquetebol 

  
.Realiza o passe/receção de peito e picado, pa-
rado e em deslocamento;  
. Enquadrado com o cesto e após a receção de 

bola, realiza drible de progressão seguido de 

lançamento em apoio. 

Situação de exercício 
critério 

20 

Jogos Desportivos 
Coletivos 

 
Andebol 

. Realiza o passe/receção parado e em desloca-
mento. 
. Enquadrado com a baliza e após receção de 

bola, realiza o remate em apoio. 

Situação de exercício 
critério 

20 

Jogos Desportivos 
Coletivos 

 
Futsal 

. Realiza o passe/receção parado e em desloca-
mento. 
. Enquadrado com a baliza e após a condução de 

bola entre pinos, realiza o remate. 

Situação de exercício 
critério 

20 

II Ginástica de Solo 

. Realiza uma sequência com as destrezas: 
Avião mantendo o equilíbrio; Rolamento saltado 

à frente com pernas unidas; Meia pirueta; Rola-

mento engrupado à retaguarda; Apoio invertido 

de cabeça com ajuda; Ponte. 

Exercícios individuais 20 

III 
Ginástica de 

Aparelhos 

. Salto de eixo ou Rolamento à frente engru-
pado, no cavalo. 
. Salto em extensão ou Salto engrupado, no mi-

nitrampolim. 

Exercícios individuais 20 

IV Atletismo 
. Salto em altura utilizando a técnica de tesoura  
ou  
Corrida de velocidade com partida alta (30 m). 

Exercícios individuais 20 

 

Critérios gerais de classificação 

 

O aluno escolhe 2 modalidades e dispõe de 3 tentativas nos Jogos Desportivos Coletivos e 2 tentativas para a realiza-

ção dos exercícios solicitados na Ginástica e no Atletismo. 

As destrezas no cavalo são realizadas com a ajuda de trampolim reuther. 

As ações técnicas nas diferentes modalidades são avaliadas com a seguinte legenda:  
 

Realiza com correção Realiza Realiza com incorreções Não realiza 
 

A classificação final da prova prática resulta da avaliação feita por dois professores examinadores.  
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Material 

O examinando deve trazer o equipamento desportivo adequado para a realização da prova prática, semelhante ao 

usado nas aulas de Educação Física. Para a Ginástica é obrigatório o uso de sapatilhas apropriadas, na sua falta o 

aluno deve executar a prova descalço. 

Todo o restante material desportivo usado no exame estará à disposição do aluno. 

 

Duração 

A prova Prática tem a duração de 45 minutos. Antes do início da prova prática o aluno dispõe de dez minutos para a 

realização de aquecimento geral e específico. 
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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 identifi-

cação 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 com-

posição de uma linha melódica/harmónica e a sua execução utilizando um instrumento de altura definida, fornecido 

pela escola. 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 2020/2021 

Data da Prova 1.ª Fase  16/07/2021    Hora 10h45 

2.º Ciclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase  02/08/2021    Hora 10h45 
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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 di-

ferentes e marcar a pulsação respe-

tiva 

O examinando deve ouvir e acom-

panhar o andamento de três 

exemplos diferentes, marcando a 

pulsação e usando batimento cor-

poral. 

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 correta-

mente, respeitando a pulsação e o 

ritmo. 

1 20 

III 

Composição e Interpretação – Composição 

de uma linha melódica e a sua execução 

com instrumento de altura definida 

O examinando deve compor uma 

linha melódica respeitando as ori-

entações, lendo a partitura com 

correção rítmica e melódica, res-

peitando 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 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 instrumento de altura definida – Qualidade Sonora (Timbre), 

Ritmo, Melodia, Técnica e composição 
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Critérios gerais de classificação: 

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 

 

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. 
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Nos itens de composição, a classificação é atribuída de acordo com os elementos solicitados, sendo atribuída a clas-

sificação 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 os instrumentos de percussão fornecidos pela escola, para a realização da prova prática. 

 

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 2ºciclo da 

disciplina de Educação Tecnológica, a realizar em 2021 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, 

nomeadamente: 

 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Critério gerais de classificação 

 Material 

 Duração 

 

 

 

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. 

 

Caracterização 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. 

 

 

  

  

Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 
Educação Tecnológica  

 
Ano letivo 2020/2021 

Data da Prova 1.ª Fase  16/07/2021    Hora 09h30 

2.º Ciclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase  02/08/2021    Hora 09h30 
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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 clas-

sificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado. 

 

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 tecnolo-
gia 

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

30 
pontos 

III 
Projeto 
Energias/Estruturas 

1. Item de medição / corte / do-
bragem 

1 item 
(com 2 alíneas) 

30 pon-
tos 

 

Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos Critérios Gerais e dos Critérios Específicos de Clas-

sificação apresentados para cada item.  

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

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em primeiro 

lugar.  

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas e completas. Todas as 

outras respostas são classificadas com zero pontos. 

Nos itens de construção, são atribuídas cotações às respostas total ou parcialmente corretas, de acordo com os 

critérios específicos. 

 

 

Material 

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

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

universal e compasso. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

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 2021 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, nome-

adamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Critério gerais de classificação 

 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 2º ciclo, atingiu as metas curriculares definidas, a nível nacional, para 

a disciplina. 

 

Caracterização da prova 

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

rias alíneas. Os grupos abrangem perguntas que implicam construção (produção bidimensional), construção (geo-

métrica), completamento e construção (produção plástica bidimensional); resultando a classificação final da soma 

dos itens respondidos corretamente. 

 

 

  

  

Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 
Educação Visual  

 
Ano letivo 2020/2021 

Data da Prova 1.ª Fase  14/07/2021    Hora 09h30 

2.º Ciclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase  29/07/2021    Hora 09h30 
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Nos itens de construção, a classificação é atribuída de acordo com os elementos solicitados, sendo atribuída a clas-

sificação 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. 

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 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 
Módulo /padrão 

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

pontos 

 

 

Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos Critérios Gerais e dos Critérios Específicos de Clas-

sificação apresentados para cada item.  

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

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em primeiro 

lugar.  

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas e completas. Todas as 

outras respostas são classificadas com zero pontos. 

Nos itens de construção, são atribuídas cotações às respostas total ou parcialmente corretas, de acordo com os 

critérios específicos. 

 

 

Material 

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

ca de tinta indelével, azul ou preta. O uso de lápis e lápis de cor só é permitido no grupo I e grupo II, nas constru-

ções que envolvam a utilização de material de desenho.  
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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 forne-

cido 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, esqua-

dro, tesoura e compasso. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

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 equivalência à frequência do segundo ciclo da disci-

plina de História e Geografia de Portugal, a realizar em 2021 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de 

Óbidos, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critério gerais de classificação 

• 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 2020/2021 

Data da Prova 1.ª Fase  20/07/2021    Hora 09h30 

2.º Ciclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase  04/08/2021    Hora 09h30 
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Quadro I 

Grupo Domínios/Temas Tipologia de itens 
Número de 

itens 

Cotação 

(em pontos) 

I 
A Península Ibérica – Localização e quadro 

natural 
Itens de construção  4 a 6 20 

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 sele-

ção 
4 a 8 25 

V O Estado Novo e o 25 de Abril de 1974 
Itens de construção e de sele-

ção 
10 a 15 25 

 

 

Critérios gerais de classificação 

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 clas-

sificação 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 a frequência do segundo 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 2º ciclo da 

disciplina de Inglês a realizar em 2021 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 composta por uma prova escrita que vale 50% e por uma prova oral que vale 50% da nota final. A 

realização da prova oral é sempre obrigatória. 

 

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 é cotada para 100 pontos.  

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro I. 

 

 

  

  

Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 
Inglês  

 
Ano letivo 2020/2021 

Data da Prova 1.ª Fase  19/07/2021    Hora 09h30 

2.º Ciclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase  03/08/2021    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 é cotada para 100 pontos.  

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 

•Identificação das ideias principais de um 

-Itens de seleção 

-Itens de construção (resposta 

curta) 

 

    5-10 
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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 da prova resulta da média aritmética dos cinco domínios. 

 

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

tos. 

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

sificação 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 pró-

pria, 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 equivalência à frequência do 2º ciclo da disciplina de 

Matemática, a realizar em 2021 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critério gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Matemática 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 inclui uma prova escrita, resultando a classificação final da soma dos itens respondidos corretamente. 

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. 

 

 

 

  

  

Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 
Matemática  

 Ano letivo 2020/2021 

Data da Prova 1.ª Fase  15/07/2021    Hora 09h30 

2.º Ciclo do Ensino Básico   Data da Prova 2.ª Fase  28/07/2021    Hora 09h30 
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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). 

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 estrutura da prova sintetiza-se no Quadro I.  
 
 

Quadro I 

Domínios/Temas 
Cotação 

(em pontos) 

Duração 

(minutos) 

Números e Operações (NO) 20 a 30 

90 + 30 (tolerância)  
Geometria e Medida (GM) 20 a 30 

Organização e Tratamento de Dados (OTD) 10 a 25 

Álgebra (ALG) 10 a 25 

 

 

 

Critérios gerais de classificação 

Os critérios gerais de classificação serão publicados no dia da realização da prova.  

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos apresen-

tados 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 identi-

ficar 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. 

 

 

 

 

Material 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 
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O uso de lápis só é permitido nas construções que envolvam a utilização de material de desenho. 

O aluno deve ser portador de: 

- material de desenho e de medição (lápis, borracha, régua graduada, compasso, esquadro e transferidor); 

Não é permitido o uso de corretor. 

O papel de rascunho é fornecido pela escola devidamente carimbado, e é datado e rubricado por um dos 

 professores responsáveis pela vigilância. No final da prova, o papel de rascunho não será recolhido 

 

 

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. 

 

O papel de rascunho é fornecido pela escola devidamente carimbado, e é datado e rubricado por um dos profes-

sores responsáveis pela vigilância. No final da prova, o papel de rascunho não será recolhido 
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Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do Segundo Ciclo da disci-

plina de Português Língua Não Materna, a realizar em 2021 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de 

Óbidos, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 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 corretamen-

te. 

 

  

  

Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 
Português Língua Não Materna  

 
Ano letivo 2020/2021 

Data da Prova 1.ª Fase  13/07/2021    Hora 09h30 

2.º Ciclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase  30/07/2021    Hora 09h30 



 
Informação-Prova de Equivalência à Frequência                                                                                                                                                 Página 2 de 3 

 

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.  

 

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 

 

 

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.  

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro II. 
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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 

 

Nota: A classificação final da prova resulta da média aritmética da prova escrita ( 70%)  e da prova oral ( 30%). 

 

Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos Critérios Gerais e dos Critérios Específicos de Clas-

sificação apresentados para cada item.  

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 clas-

sificação 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 à frequência do ensino básico, as respostas são dadas no próprio enunciado da prova.  

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

pria, 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 2ºciclo da 

disciplina de Português em 2021 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 Por-

tuguês 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% 

 

 

  

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

 

  

  

Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 
Português  

 
Ano letivo 2020/2021 

Data da Prova 1.ª Fase  13/07/2021    Hora 09h30 

2.º Ciclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase  30/07/2021    Hora 09h30 

http://dge.mec.pt/metascurriculares/index.php?s=directorio&pid=16
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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 clas-

sificação 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 

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

pria, 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 do 

Ensino Básico da disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação, a realizar em 2021 pelos alunos do Agru-

pamento de Escolas Josefa de Óbidos, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• 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. 

 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro I. 

Quadro 1 – Valorização dos domínios e conteúdos da prova 

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 

 

  

  

Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 
Tecnologias de Informação e Comunicação  

 
Ano letivo 2020/2021 

Data da Prova 1.ª Fase  21/07/2021    Hora 09h30 

2.º Ciclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase  05/08/2021    Hora 10h15 
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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 correspondên-

cia 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.  

Material  

Deve ser utilizada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. Não é permitido o uso de corretor.  

Duração  
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A prova tem a duração de 90 minutos. 


