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Introdução 

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

de Cidadania e Desenvolvimento 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 a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e Desenvolvimento. 

A prova permite avaliar se o aluno, no final do terceiro 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 lecionados ao longo do terceiro ciclo e 

selecionados para o efeito organizados tendencialmente por itens de resposta aberta. 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  01/07/2021    Hora 11h00 

3.º Ciclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase  27/07/2021    Hora 11h00 
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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 Igualdade de género Itens de resposta oral aberta 3 a 5 50 pts 

II Educação ambiental Itens de resposta oral 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 quinze  minutos. 
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Introdução	

O	presente	documento	divulga	informação	relativa	à	prova	de	equivalência	à	frequência	do	3.ºCEB	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	3.ºCEB,	atingiu	as	metas	curriculares	definidas,	a	nível	nacional,	para	a	

disciplina.	

	

	

Caracterização	da	prova	

A	prova	inclui	uma	prova	(	componente	escrita	e	componente	prática),	resultando	a	classificação	final	da	soma	dos	

itens	respondidos	corretamente.	

A	prova	escrita	apresenta	2	grupos	de	itens,	relativos	a	3	dos	temas	lecionados	ao	longo	do	3.ºCEB	selecionados	para	

o	efeito	(organizados	tendencialmente	por	itens	escolha	múltipla,	correspondência,	ordenação,	itens	de	construção,	

resposta	curta,	resposta	restrita	e	resposta	aberta).	

	

  

	 	

Informação-Prova	

Prova	de	Equivalência	à	Frequência	de	
	
Ciências	Naturais 	 	

	
Ano	letivo	2020/2021	

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

3.º	Ciclo	do	Ensino	Básico 	 	 	 Data	da	Prova	2.ª	Fase		26/07/2021	 			Hora	09h30	
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A	prova	é	cotada	para	100	pontos	(nas	provas	com	2	componentes,	cada	uma	é	cotada	para	100	pontos,	resultando	

a	classificação	final	da	média	aritmética).	

A	estrutura	da	prova	sintetiza-se	no	Quadro	I.	

	

Quadro	I	

Componente	escrita	

Grupo	 Domínios/Temas	 Tipologia	de	itens	
Número	de	

itens	

Cotação	

(em	pontos)	

I	
A TERRA EM TRANSFORMAÇÃO 
A TERRA – UM PLANETA COM VIDA 
SUSTENTABILIDADE NA TERRA	

Escolha	múltipla	
Associação/correspondência	

Verdadeiro	ou	falso	
Resposta	curta	
Resposta	restrita	

8	a	14	 45	a	65	

II	 VIVER MELHOR NA TERRA	

Escolha	múltipla	
Associação/correspondência	

Verdadeiro	ou	falso	
Resposta	curta	
Resposta	restrita	

6	a	12	 40	a	60	

Componente	prática	

Grupo	 Domínios/Temas	 Cotação	(em	pontos)	

II	 VIVER MELHOR NA TERRA	 100	

	

	

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	cri-

térios	específicos.	
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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	45	minutos.	

A	prova	prática	tem	a	duração	de	45	minutos.	

 

CARATERIZAÇÃO	ESPECÍFICA	DA	COMPONENTE	PRÁTICA	

	

A	prova	prática	inclui:	

• A	realização	de	um	trabalho	laboratorial	relacionado	com	os	domínios/temas	referidas	no	Quadro	1,	sujeito	

a	observação,	tendo	como	base	a	execução	de	um	protocolo	proposto;		

• Itens	relativos	à	apresentação	das	observações	realizadas;		

• Itens	relativos	à	interpretação	e	explicação	das	observações	e	às	conclusões	do	trabalho	realizado.		

• A	realização	da	prova	da	componente	prática	está	sujeita	a	observação	por	júri.		

	

Critérios	gerais	de	classificação	

Na	componente	prática,	a	realização	do	trabalho	laboratorial	proposto	é	avaliado	tendo	em	conta	o	cumprimento	
das	normas	de	segurança,	a	seleção/manipulação	adequada	do	material	de	laboratório,	as	técnicas/procedimentos	
de	laboratório	que	o	examinando	utilizar,	o	registo	das	observações	e	as	respostas	aos	itens	de	avaliação	que	sejam	
colocados.	

	

Material	a	utilizar	

Na	componente	prática,	para	além	do	material	referido,	o	examinando	deve	ter	lápis	e	bata	de	laboratório.	

	



 
Informação-Prova de Equivalência à Frequência                                                                                                                                                 Página 1 de 2 

   
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 2021 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, no-

meadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critério 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 terceiro ciclo, atingiu as metas curriculares definidas, a nível nacional, 

para a disciplina. 

 

Caracterização da prova 

A prova inclui uma prova prática. A prova apresenta três grupos de atividades físicas e desportivas, relativos a três 

dos temas lecionados ao longo do terceiro ciclo e selecionados para o efeito. 

A prova é cotada para 100 pontos. A prova será avaliada por dois professores examinadores e o resultado é a média 

aritmética da avaliação apresentada por cada um deles. 

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. 

 

  

  

Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 
Educação Física  

 
Ano letivo 2020/2021 

Data da Prova 1.ª Fase  01/07/2021    Hora 09h30 

3.º Ciclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase  27/07/2021    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) 

Duração 

(minutos) 

I 
Jogos Desporti-

vos Coletivos 
(Basquetebol) 

Realiza em exercício critério uma situação que en-
globe ressalto defensivo, saída em drible de progres-
são, com mudanças e direção, lançamento em apoio, 
lançamento na passada e execução controlada sem 
perda de bola. 

Exercícios in-
dividuais 

35% 

45 

minutos 
II 

Ginástica de 
Solo 

Realiza uma sequência gímnica com as seguintes ha-
bilidades: Apoio facial invertido; Rolamento à frente 
engrupado; Rolamento à retaguarda; Elemento de 
Equilíbrio; Elemento de Flexibilidade; Roda ou Ro-
dada ou Roda a uma mão. 

Exercícios in-
dividuais 

30% 

III 
Desportos de 

Raquetas 
(Badminton) 

Realiza em exercício critério serviço curto ou com-
prido 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 re-
gras do jogo.  

Exercícios in-
dividuais 
Jogo 1X1 

35% 

 

Critérios gerais de classificação 

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. 

 

Material 

O aluno deve trazer o equipamento desportivo adequado para a 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 no exame estará à disposição do aluno. 

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 prática tem a duração total de 45 minutos. 
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Introdução 

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

Espanhol, 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 Espanhol 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 três grupos de itens, relativos a três dos temas lecionados ao longo do 3º ciclo e selecio-

nados para o efeito: 

 

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. 

 

  

  

Informação-Prova 

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

 
Ano letivo 2020/2021 

Data da Prova 1.ª Fase  12/07/2021    Hora 09h30 

3.º Ciclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase  28/07/2021    Hora 14h00 
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Tipologia dos itens: verdadeiro e falso com justificação; perguntas de resposta curta; construção de frases; exercí-

cios 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 referên-

cia constantes dos conteúdos programáticos. 

Tipologia de itens: itens de construção de resposta extensa. 

 

A prova é cotada para 100 pontos (nas provas com 2 componentes, cada uma é cotada para 100 pontos, resultan-

do a classificação final da média aritmética). 

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

 

Quadro I 

Grupo Domínios/Temas Tipologia de itens 
Número de 

itens 

Cotação 

(em pontos) 

I 

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

 3 35 

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. 

 4 40 

III 
• Produção de texto sobre um tema relaciona-
do com o Grupo I. 
 

 1 25 

 

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.  
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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 

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. 

 

Caracterização da prova oral 

A prova inclui uma componente 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 oral 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, inte-
resses e preferências; 
• Relações humanas; 
•  A escola; 
•  O consumo; 
•  As compras; 
•  Tempos livres;  

• Estabelecer contacto;  
• Responder a perguntas de 

âmbito pessoal e/ou sobre o 

tema da prova. 

 

3 20 pontos 
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• Alimentação; 
• Desporto; 
•  Saúde; 
•  Espanha (locais, tradições e cultu-
ra).   

 

 

 

 

15 min 

II 

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

•  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 cultu-
ra).   

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

1 50 pontos 

 

Critérios gerais de classificação: 

Serão fatores de desvalorização o vazio de conteúdo das respostas; o afastamento do tema proposto; as incorre-

ções 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 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 equivalência à frequência do 3º ciclo da disciplina de 

Educação Visual, 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 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 legen-

dagens de imagens). 

 

 

  

  

Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 
Educação Visual  

 
Ano letivo 2020/2021 

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

3.º Ciclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase  29/07/2021    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 seleção: 
  Tipo de associação / correspon-
dência 
(legendagem) 
 

1 
 

1.1      10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 minutos 
  

II 

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

Itens de seleção: 
  Tipo de associação / correspon-
dência 
(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 
 

 

 

Critérios gerais de classificação 

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

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

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

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, 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. 
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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. 

Nas partes de resolução prática da prova, o examinando devera 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 equivalência à frequência do 3º ciclo da disciplina de 

Físico-Química, 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 de Equivalência à Frequência, constituída por componente escrita e prática, tem por referência os 

documentos curriculares em vigor (Programa e Metas Curriculares de Físico-Química do Ensino Básico e 

Aprendizagens Essenciais) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação, incidindo sobre os conteúdos do 

7.º, 8.º e 9.º anos. 

 

Caracterização da prova 

A Prova, constituída por componente escrita e prática, resultando a classificação final da disciplina da média arit-

mética simples das classificações das duas componentes, expressas na escala de 0 a 100. 

A Prova Escrita (E) 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 2020/2021 

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

3.º Ciclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase  27/07/2021    Hora 14h00 
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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) 

I 

Terra no Espaço 

Universo 

• O que existe no Universo 

• O Sistema solar 

Planeta Terra 

• Movimento e forças 

 

Itens de seleção 2 a 4 10  

II 

Terra em 

Transformação 

Materiais 

• Tipos de misturas 

• Separação de substâncias presen-

tes numa mistura 

Itens de seleção 

 
2 a 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 
7 a 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 
14 a 20 50 
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A Prova Prática (P) implica a realização de tarefas objeto de avaliação performativa, em situações de organização 

individual ou em grupo, a manipulação de materiais, instrumentos e equipamentos, com eventual produção escrita, 

que incide sobre o trabalho prático e ou experimental produzido, implicando a presença de um júri e a utilização, 

por este, de um registo de observação do desempenho do aluno (Decreto-Lei n.o 55/2018, de 6 de julho). 

 

 

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 

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 aluno deve ser portador de material de escrita e de máquina de calcular não programável e não alfa-
numérica. 

 

Duração 

A prova escrita tem a duração de 45 minutos. 

A prova prática tem a duração de 45 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 (código 16), 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 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.  

 

Caracterização da prova 

A prova inclui uma componente escrita e uma componente oral, 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 pongo do 3º ciclo e selecionados para o efeito: 
 
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. 

 

  

  

Informação-Prova 

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

 
Ano letivo 2020/2021 

Data da Prova 1.ª Fase  12/07/2021    Hora 09h30 

3.º Ciclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase  28/07/2021          Hora 14h00 
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Tipologia de itens: verdadeiro/falso com justificação – itens de construção (exercício de sinonímia e ou antonímia) - 
construção de frases. 

Grupo II: consiste na realização de atividades no domínio da gramática; 

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

Grupo III: 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 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):  
 
Cada componente é cotada para 100 pontos, resultando a classificação final da média aritmética das duas 
componentes. 
 
A estrutura da componente escrita sintetiza-se no Quadro I. 

Grupo Domínios/Temas Tipologia de itens 
Número 

de itens 

Cotação 

(em 

pontos) 

Duração 

(minutos) 

I 

 « Les Nouvelles Technologies 
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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Critérios gerais de classificação 

Prova Escrita 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de 
classificação 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.  
 

A classificação das provas nas quais se apresente, pelo menos, uma resposta restrita ou uma resposta extensa 
escrita integralmente em maiúsculas é sujeita a uma desvalorização de três pontos.  
 

Itens de seleção  
 

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas. Todas as outras 
respostas são classificadas com zero pontos.  
 

Itens de construção  
 

Nos itens de completamento e de resposta curta, podem ser atribuídas pontuações às respostas totais ou 
parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos.  
 

Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se organizados por 
níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. O afastamento integral dos 
aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a resposta seja classificada com zero pontos.  
 

Em relação ao item de resposta extensa que constitui o Grupo III, a cotação é distribuída pelos parâmetros 
extensão, género/formato textual, tema, pertinência da informação, vocabulário, organização textual, coesão 
textual, morfologia, sintaxe, pontuação, ortografia.  
 

São desvalorizadas as respostas que não respeitem as indicações dadas relativamente à tipologia textual, ao tema 
ou à extensão. São classificadas com zero pontos as respostas em que se verifique o afastamento integral do tema e 
da tipologia ou cuja extensão seja inferior a 1/3 do limite mínimo de palavras indicado. 
 

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. 
São consideradas cinco categorias para a classificação do desempenho do aluno: Âmbito, Correção, Fluência, 
Desenvolvimento temático e coerência e Interação. 

Material 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. Não é permitido o 
uso de corretor. 
Material não autorizado: dicionário bilingue ou monolingue. 

Duração 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 
A prova oral tem uma duração máxima de 15 minutos. 
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Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do terceiro ciclo da disci-

plina de Geografia, 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 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. 

Quadro I 

 

  

  

Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 
Geografia  

 
Ano letivo 2020/2021 

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

3.º Ciclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase  22/07/2021    Hora 09h30 
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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 

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. 

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 contradi-

tórios 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 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 2020/2021 

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

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

cia;  

• 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 sé-

culo 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 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 escrita tem a duração de 90 minutos. 
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Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º ciclo do ensino básico 

da disciplina de Matemática, a realizar em 2021 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, nomea-

damente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critério gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Programa e Metas Curriculares de Matemática 

do Ensino Básico e Aprendizagens Essenciais) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova 

escrita de duração limitada, incidindo sobre os temas seguintes: 

• Números e Operações 

• Geometria e Medida 

• Álgebra (inclui Funções e Sequências) 

• Organização e Tratamento de Dados 

 

Caracterização da prova 

A prova é constituída por dois cadernos (Caderno 1 e Caderno 2), resultando a classificação final da soma dos itens 

respondidos corretamente. 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  02/07/2021    Hora 09h30 

3.º Ciclo do Ensino Básico   Data da Prova 2.ª Fase  21/07/2021    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). Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, figuras e gráficos. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas ou dos respetivos conteúdos nos documentos 

curriculares. 

As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de conteúdos relativos a mais do que um dos temas. 

A prova inclui o formulário e a tabela trigonométrica, anexos a este documento (Anexos 1 e 2).  

A prova é cotada para 100 pontos. 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro I. 

 

Quadro I 

Domínios/Temas 
Cotação 

(em pontos) 

Duração 

(minutos) 

Números e Operações (NO) 5 a 15 

90+30 
(tolerância) 

 

Geometria e Medida (GM) 30 a 40 

Álgebra (ALG) 20 a 45 

Organização e Tratamento de Dados 5 a 15 

 

 

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 iden-
tificar 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. 
 

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

ficação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado. 
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Material 

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

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); 

- calculadora que satisfaça cumulativamente as seguintes condições: 

– ter, pelo menos, as funções básicas +	, −	,×	,÷	, √ 	, √!  

– ser silenciosa; 

– não necessitar de alimentação exterior localizada; 

– não ter cálculo simbólico (CAS); 

– não ter capacidade de comunicação à distância; 

– não ser gráfica; 

– não ser programável; 

– não ter fita, rolo de papel ou outro meio de impressão. 

 

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

uso de corretor. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos, distribuídos da seguinte forma: 

• Caderno 1 – 35 minutos, a que acresce a tolerância de 10 minutos; 

• Caderno 2 – 55 minutos, a que acresce a tolerância de 20 minutos. 

Entre a resolução do Caderno 1 e a do Caderno 2, há um período de 5 minutos, destinado à recolha das calculadoras e 

à distribuição do Caderno 2, não sendo, contudo, recolhido o Caderno 1.  

Durante este período, bem como no período de tolerância relativo à resolução do Caderno 1, os alunos não podem 

sair da sala.  

Os dois cadernos são recolhidos no final do tempo previsto para a realização da prova. 
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Anexo 1 
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Anexo 2 
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Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º ciclo do ensino 

básico de Português Língua Não Materna (PLNM), níveis de proficiência A2 e B1, 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 

As provas têm por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, as Aprendizagens Essenciais 

relativas a Português Língua Não Materna (níveis A2 e B1) e as orientações presentes no Quadro Europeu Comum 

de Referência para as Línguas – QECR. 

Nas provas, são objeto de avaliação a compreensão do oral, a leitura, a gramática, a escrita e a interação e produ-

ção orais. 

 

Caracterização das provas (níveis A2 e B1) 

As provas são realizadas em dois momentos distintos.  

Num momento, são avaliadas a compreensão do oral, a leitura, a gramática e a escrita (componente escrita das 

provas). 

Num outro momento, avalia-se a interação e produção orais (componente oral das provas). Os itens têm como 

suporte estímulos orais, escritos (textos literários e não literários) e/ou visuais. 

Cada componente das provas é cotada para 100 pontos. A componente oral da prova de Português Língua Não Ma-

terna faz média aritmética simples, arredondada às unidades, com a componente escrita da prova. 

 

 

 

  

  

Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 
Português Língua Não Materna  

 
Ano letivo 2020/2021 

Data da Prova 1.ª Fase  06/07/2021    Hora 09h30 

3.º Ciclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase  27/07/2021    Hora 09h30 
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Componente escrita das provas 

As provas escritas apresentam quatro grupos de itens, que avaliam cada um dos domínios, podendo mobilizar 

aprendizagens de outros domínios (organizados tendencialmente por itens de escolha múltipla, associação, orde-

nação, completamento, resposta restrita e resposta extensa). 

As provas são cotadas para 100 pontos.  

A estrutura das provas sintetiza-se no Quadro I. 

 

Quadro I 

Grupo Domínios/Temas Tipologia de itens 
Número 

de itens 

Cotação 

(em pontos) 

Duração 

(minutos) 

I Compreensão do oral 

Escolha múltipla 

Associação 

Ordenação 

Completamento 

3 a 5 16 

90 m 

+ 

30 m de 

tolerância 

II 

 
Leitura  

Escolha múltipla 

Associação 

Ordenação 

Completamento 

Resposta curta 

Resposta restrita 

5 a 12 38 

III Gramática 

Escolha múltipla 

Associação 

Ordenação 

Completamento 

4 a 6 21 

IV Escrita Resposta extensa  
Item 

único 
25 

 

 

As respostas à componente escrita das provas são registadas no enunciado da prova. 

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. 
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Componente oral das provas 

Avalia-se o desempenho do examinando em atividades de interação e produção orais, que se desenvolvem em 

dois momentos, recorrendo-se a um guião que os examinadores devem seguir. 

Os temas das atividades têm como referência o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR).  

As provas são cotadas para 100 pontos. 

A estrutura das provas sintetiza-se no Quadro II. 

 

Quadro II 

Grupo Domínio/ Temas 
Cotação 

(em pontos) 

I 
Interação oral 

1. interação avaliador –avaliado 
30 

II 

 

Produções orais 

1. Leitura, pelo avaliado, de um texto 

2. Resposta a questões de compreensão de 

texto 

20 

50 

 

Critérios gerais de classificação 

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

sificação e é expressa por um número, previsto na grelha de classificação. 

 

Material 

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

Não é permitido o uso de corretor. 

Não é permitida a consulta de dicionário. 

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

 

Duração 

Componente escrita 

A avaliação das competências que exigem o registo escrito das respostas (compreensão do oral, leitura, gramática e 

escrita) tem a duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos, sendo a compreensão do oral ava-

liada nos primeiros 15 minutos. 

 

Componente oral 

A avaliação da interação e da produção orais tem uma duração máxima de 15 minutos. 
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Introdução 

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

Português, 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 Português 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 componente escrita e uma componente oral, 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). 

Cada componente é cotada para 100 pontos, resultando a classificação final da média aritmética das duas compo-

nentes. 
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A prova oral é constituída por duas partes: a parte I consiste numa atividade de leitura de imagem; a parte II con-
siste numa produção oral sobre temas que podem implicar a mobilização de conhecimentos sobre as obras estu-
dadas.  
 

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

 

Grupo Domínios/Temas Tipologia de itens 
Número de 

itens 

Cotação 

(em pontos) 

I Oralidade (compreensão) 

Escolha múltipla 
Associação 
Ordenação 
Completamento 

3 a 5 15 

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 

 

 

A estrutura da componente oral sintetiza-se no Quadro II. 

 

Domínios/Temas Tipologia de itens 
Cotação 

(em pontos) 

 
Interação discursiva  

. retoma e resumo de ideias;  

. relacionação com outros conhecimentos;  

. justificação de opiniões.  

 
 

 
. Itens de construção: 
- resposta curta; 
- resposta restrita. 

 
30 

 

 
Interação e produção de texto 

. apresentação de tema;  

. argumentação;  

. apreciação critica;  

. informação pertinente;  

. recursos verbais e não verbais;  

. vocabulário;  

. estruturas frásicas.  

 
 

 
. Itens de construção:  
- resposta curta;  
- resposta restrita;  

- resposta extensa.  

 
70 
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Critérios gerais de classificação 

 

Prova Escrita 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de classi-
ficação 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.  
 

A classificação das provas nas quais se apresente, pelo menos, uma resposta restrita ou uma resposta extensa escri-
ta integralmente em maiúsculas é sujeita a uma desvalorização de três pontos.  
 

Itens de seleção  
 

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas. Todas as outras respos-
tas são classificadas com zero pontos.  
 

Itens de construção  
 

Nos itens de completamento e de resposta curta, podem ser atribuídas pontuações às respostas total ou parcial-
mente corretas, de acordo com os critérios específicos.  
 

Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se organizados por 
níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. O afastamento integral dos 
aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a resposta seja classificada com zero pontos.  
 

Em relação ao item de resposta extensa que constitui o Grupo IV, a cotação é distribuída pelos parâmetros exten-
são, género/formato textual, tema, pertinência da informação, vocabulário, organização textual, coesão textual, 
morfologia, sintaxe, pontuação, ortografia.  
 

São desvalorizadas as respostas que não respeitem as indicações dadas relativamente à tipologia textual, ao tema 
ou à extensão. São classificadas com zero pontos as respostas em que se verifique o afastamento integral do tema e 
da tipologia ou cuja extensão seja inferior a 1/3 do limite mínimo de palavras indicado. 
 
Prova Oral 

Itens de construção  
 

Os itens de construção que constituem as partes I e II apresentam descritores de níveis de desempenho que inte-
gram cinco parâmetros: adequação à situação comunicativa, correção, fluência, coerência e interação. 
 

 

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 que acresce a tolerância de 30 minutos. 

A prova oral tem uma duração máxima de 15 minutos. 
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Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 
Tecnologias de Informação e Comunicação 

 
Ano letivo 2020/2021 

Data da Prova: 1.ª Fase: 08-07-2021    Hora: 9.30 

 3º ciclo do Ensino Básico 
 Data da Prova: 2.ª Fase: 29-07-2021    Hora:14.00 

  
 

 

Introdução 

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

Tecnologias da Informação e Comunicação, 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 Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais de 

Tecnologias de Informação e Comunicação (7º, 8º e 9º) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa 

prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os temas seguintes:  

• Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais 

• Investigar e Pesquisar 

• Colaborar e Comunicar 

• Criar e Inovar 

Caracterização da prova 

A prova Prática e Teórica apresenta 2 grupos de itens, relativos a 4 dos temas lecionados ao longo do 3º ciclo. 

A prova é cotada para 100 pontos (nas provas com 2 componentes, cada uma é cotada para 100 pontos, resultando 

a classificação final da média aritmética). 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/3_ciclo/tic_3c_7a_ff.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/3_ciclo/tic_3c_8a_ff.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/3_ciclo/tic_3c_9a_ff.pdf
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Quadro 1 – Valorização dos domínios e conteúdos da prova  

Grupos  Domínios / Conteúdos  Cotação  
(em pontos) 

I  Segurança, Responsabilidade e respeito em ambientes digitais.  10 

II  Investigar e Pesquisar 25 

III Colaborar e Comunicar 35 

IV Criar e inovar  30 

 

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 

 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, figuras e gráficos. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas ou dos respetivos conteúdos nos documentos 

curriculares. 

As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de conteúdos relativos a mais do que um dos temas. 

 

Critérios gerais de classificação 

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

Classificação apresentados para cada item.  

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. 
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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 tem a duração de 90 minutos. 

 

 

 


