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Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova de Equivalência à Frequência a nível de escola do 1º Ciclo 

da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, a realizar em 2022 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 os documentos curriculares em vigor, nomeadamente: a Estratégia Nacional de Educação 

para a Cidadania; o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; as Aprendizagens Essenciais a desenvolver 

no 1ºciclo e a Estratégia de Educação para a Cidadania do Agrupamento. 

A prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada, incidindo sobre 

as aprendizagens nos domínios: Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. 

 

Caracterização da prova 

A prova de Cidadania e Desenvolvimento é uma Prova Oral. 

 

 

 

 

  

  

Informação-Prova 

Prova a Nível de Escola de 
 
Cidadania e Desenvolvimento  

 
Ano letivo 2021/2022 

Data da Prova 1.ª Fase  07/07/2002    Hora 09h30 

1.º Ciclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase  26/07/2022          Hora 09h30 



 
Informação-Prova a Nível de Escola – 1.º Ciclo do Ensino Básico Página 2 de 2 

A constituição da prova oral sintetiza-se no Quadro I. 

 
Quadro I 

Prova Domínios/Temas Estrutura  Tipologia da prova 

Cidadania 

e 

Desenvolvimento 

Educação Ambiental 
e 

Desenvolvimento 

Sustentável 

• A prova é constituída 

por um único caderno 

  

• Leitura de um texto/visionamento de imagem; 

cartoon; esquema ou vídeo. 

•  Interação professor aplicador / aluno 

• Prestação individual do aluno 

 

A prova oral é cotada para 100 pontos.  

A distribuição da cotação apresenta-se no Quadro II 

 

Critérios de Classificação 

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

classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro, previsto na grelha de classificação. 

 

Quadro II - Distribuição da cotação 

Domínios/Critérios Gerais Pontuação 

Compreensão e adequação ao domínio  40 

Capacidade argumentativa 30 

Organização e coesão do discurso oral /correção linguística 30 

 

Critérios Específicos de Classificação 

São considerados os critérios específicos para a classificação do desempenho do aluno:  

• adequação ao domínio e pertinência da informação.  

• apresentação de pontos de vista/opinião sobre o tema. 

• capacidade discursiva oral. 

• Atribuição de zero pontos, caso o aluno não utilize um discurso percetível e coerente. 

 

Material 

O material a utilizar será disponibilizado pelo professor aplicador no momento da prova oral. 

 

Duração 

A prova oral tem a duração de 15 minutos, sendo aberta à assistência do público. 
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Introdução 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de Equivalência à Frequência do 1.º ciclo do Ensino Básico 

da componente do currículo, Educação Artística , a realizar em 2022 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa 

de Óbidos, nomeadamente: 

 

• Objeto de avaliação; 

• Caraterização da prova; 

• Critérios Gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

 

 

Objeto de avaliação 

 

A prova tem como referência os documentos  curriculares em vigor, nomeadamente, o  Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais, do 1º Ciclo do Ensino Básico , no âmbito da Educação 

Artística: Artes Visuais, Expressão Dramática/Teatro e Música e Dança.   

A prova de Expressão Artística reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos 

das áreas disciplinares de Artes Visuais, Expressão Dramática/Teatro, Música e Dança. 

A caraterização da prova  sintetiza-se no Quadro I. 

 

 

 

 

  

  

Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 
Expressões Artísticas  

 
Ano letivo 2020/2021 

Data da Prova 1.ª Fase  12/07/2022    Hora 9h30 

1.º Ciclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase  27/07/2022          Hora 9h30 
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Quadro I – A caraterização da prova 

 

Prova 

Objeto de avaliação 

Os conhecimentos e competências 

identificados nos seguintes 

domínios/áreas/temas 

Caraterização 

Educação Artística (46) 

Artes Visuais,  

Expressão 

Dramática/Teatro, 

Música e Dança 

• Apropriação e Reflexão 

 •Interpretação e Comunicação 

• Experimentação e Criação 

•A prova é constituída por um conjunto de atividades 

estruturadas em duas partes: a primeira, seguindo 

orientações do professor e/ou outras dispostas num 

caderno único; a segunda, com instruções (áudio) e do 

professor; 

•Alguns dos itens podem envolver a mobilização de 

conteúdos relativos a mais do que um dos temas do 

Programa; 

•Os itens podem ter como suporte um documento 

(figuras, tabelas, textos e gráficos). 

 

A prova permite avaliar se o aluno, no final do 1.º Ciclo do Ensino Básico, atingiu as aprendizagens definidas da 

componente do currículo de Educação Artísticas. 

 

Caraterização da prova 

 

O aluno realiza a prova de acordo com as instruções do professor aplicador. A prova apresenta as seguintes áreas: 

Artes Visuais, Música, Expressão Dramática/Teatro e Dança.  

A componente prática do Grupo I (Artes Visuais), permite avaliar a aprendizagem no âmbito da unidade temática - 

Exploração de técnicas diversas de expressão. A componente prática do Grupo II (Música), permite avaliar a 

participação/prestação no âmbito de jogos de exploração da voz, do corpo e de desenvolvimento auditivo. O Grupo 

III (Expressão Dramática/Teatro), permite avaliar a participação/prestação no âmbito de jogos dramáticos com 

recurso a linguagem verbal, linguagem não verbal e gestual. O Grupo IV (Dança), permite avaliar sequências de 

movimentos a partir de temáticas trabalhadas ao longo do ciclo ou situações do quotidiano,  com recurso à 

capacidade de exploração, improvisação e composição de movimentos/sequências. 

A prova é cotada para 100 pontos.  
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A Tipologia da prova sintetiza-se no Quadro II. 

 

Quadro II – Tipologia, número de questões e cotação 

 

Componente Tipologia das questões Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

Prática 

Questões de construção (desenho, pintura, 

recorte, dobragem, colagem) 
1 a 3 10 a 50 

Questões de selecção 
(associação/correspondência e/ou ordenação) 

1 a 3 5 a 10 

Questões de execução (expressão verbal e não 
verbal/dramatização/teatro e dança) 

1 a 3 5 a 40 

 

 

Critérios Gerais de Classificação 

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

classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro previsto nas grelhas de classificação/ 

registo de desempenho do aluno.  

 

ITENS DE SELEÇÃO 

 

Associação/correspondência 

Os critérios de classificação dos itens de associação/correspondência apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

 

Ordenação 

A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja integralmente correta e 

completa. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que: 

– Seja apresentada uma sequência incorreta; 

– Seja omitido qualquer um dos elementos da sequência solicitada. 

Não há lugar a classificações intermédias. 
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Itens de construção 

Os critérios de classificação dos itens de construção podem apresentar-se organizados por níveis de desempenho. A 

cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

Os critérios de classificação referentes aos itens de resposta curta são classificados com a cotação total do item e as 

respostas incorretas são classificadas com zero pontos. Nestes casos, não há lugar a classificações intermédias. 

Os critérios de classificação referentes aos itens de resposta restrita apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho, sendo atribuído a cada um a respetiva pontuação. 

As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos. 

 

Itens de execução  

Os critérios de classificação dos itens de execução apresentam-se organizados por níveis de desempenho, sendo 

atribuído a cada nível uma pontuação. 

A classificação atribuída a cada atividade é resultado da classificação dos critérios gerais e dos critérios específicos 

apresentados para cada item, sendo expressa por um número inteiro. 

Caso o aluno não concretize a atividade com domínio e expressividade, será atribuída a classificação de zero. 

 

Material 

Para a componente prática de Artes Visuais é necessário o seguinte material: lápis de grafite HB (n.º2), borracha 

branca, afiadeira, lápis de cor e compasso. 

Para a Prova de Expressão Artística, o aluno deve ser portador de equipamento e calçado adequados (tshirt ou 

sweatshirt, leggings ou calças de fato treino e sapatilhas). 

Para a aplicação da prova de Educação Artística, o professor necessita de um Guião orientador, um computador com 

colunas, um cronómetro, uma Pen com o suporte áudio e uma caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

 

Duração 

A prova de Expressão  Artística tem a duração de 45 minutos. 
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Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 

 
Educação Física 

 
Ano letivo 2021/2022 

 
Data da Prova 1.ª Fase   07/07/2022        Hora 10h15 

1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

Data da Prova 2.ª Fase   26/07/2022        Hora 10h15 

 

Introdução 

 
O presente documento divulga informação relativa à prova de exame de equivalência à frequência do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico da disciplina de Educação Física, a realizar em 2022 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 e as aprendizagens curriculares desta disciplina      

do 1º ciclo do Ensino Básico.   

Na área de Educação Física, a prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação em prova prática de duração      

limitada, nos domínios e conteúdos curriculares apresentados no Quadro I. 

Quadro I 

Área Bloco Domínio Conteúdos 

Educação 

Física 

Bloco 2 • Deslocamentos e 

equilíbrios 
• Deslocamentos para a frente; 

• Subir e descer o espaldar. 

Bloco 3 • Ginástica 
•  Rolamento à frente; 

•  Saltar à corda; 

•  Lançar e receber o arco. 

Bloco 4 • Jogos • Jogo dos Passes ou Rabia. 
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         A prova permite avaliar se o aluno, no final do 1.º Ciclo do Ensino Básico, atingiu as aprendizagens curriculares definidas, 

a nível nacional, para a disciplina. 

 

Caraterização da prova 

 

A prova apresenta no total três grupos de itens. 

        No quadro I, componente prática, avalia-se a aprendizagem na área de Educação Física. 

        A prova é cotada para 100 pontos. 

        A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina. A sequência     

dos itens pode não corresponder à sequência dos temas no Programa Curricular. 

  

         A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro II. 

 

Quadro II – Tipologia, estrutura, número de questões e cotação 

Componente 
Tipologia das 

questões/ 
exercícios 

Estrutura 
Número de 

itens 

Cotação por 
item (em 
pontos) 

     Prática 

Deslocamentos 
e equilíbrios 

• Deslocamentos para a frente; 

• Subir e descer o espaldar; 2 15 

Ginástica 

• Rolamento à frente; 

• Saltar à corda; 

• Lançar e receber o arco. 

3 15 

Jogos 

 

                    Jogo dos Passes ou Rabia 

• Receber a bola com as duas mãos, enquadrar-

se ofensivamente e passar a um companheiro 

desmarcado utilizando, se necessário, fintas de 

passe e rotações sobre um pé.  

• Desmarcar-se para receber a bola, criando 

linhas de passe, fintando o seu adversário 

direto. 

•  Marcar o adversário escolhido quando a sua 

equipa perde a bola. 

           1              25 
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Critérios gerais de classificação 

 
A classificação a atribuir a cada exercício/ jogo resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de 

classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro, previsto na grelha de classificação/ 

registo de desempenho do aluno.  

 
Itens e seleção 

 
Na prova prática de Educação Física, o grau de exigência decorrente das situações de avaliação propostas, bem como    

o nível de desempenho evidenciado nos critérios de classificação, estão balizados pelo Programa da disciplina, em 

adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito. A avaliação da prova será realizada através do método de 

observação direta e registo do nível de desempenho em grelha de avaliação. A cotação da prova é de 100 pontos 

distribuídos de acordo com as cotações do quadro 2. 

 
Ordenação 
 
A cotação total do item só é atribuída aos exercícios em que a sequência apresentada esteja integralmente correta e 

completa. 

          São classificadas com zero pontos os exercícios em que: 

          – Seja apresentada uma sequência incorreta; 

          – Seja omitido qualquer um dos elementos da sequência solicitada. 

          Não há lugar a classificações intermédias. 

 

Material 

           Para a realização da prova é necessário que o aluno proceda a um aquecimento antes do seu início. Deverá apresentar-    

se devidamente equipado para a prática de exercício físico. 

 

                 Duração 

           A prova de Educação Física tem a duração de 45 minutos. 
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Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 

 
Estudo do Meio 

 
Ano letivo 2021/2022 

 
Data da Prova 1.ª Fase 13/07/2022 Hora 09h30 

1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

Data da Prova 2.ª Fase 22/07/2022            Hora 09h30 

 

 

 

Introdução 

 
O presente documento divulga informação relativa à prova de exame de equivalência à frequência do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico da disciplina de Estudo do Meio, a realizar em 2022 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 Estudo do Meio em vigor e permite avaliar a aprendizagem passível de 

avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

A prova permite avaliar se o aluno, no final do 1º Ciclo, atingiu as aprendizagens curriculares definidas, a nível 

nacional, para a disciplina nos seguintes blocos: Descoberta de si mesmo; Descoberta dos Outros e das Instituições; 

Descoberta do Ambiente Natural; Descoberta das Inter-relações entre Espaços; Descoberta dos Materiais e Objetos 

e Descoberta das Inter-relações entre a Natureza e a Sociedade. 
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Caraterização da prova 

O aluno realiza a prova no enunciado. 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas no Programa Curricular. 

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

A prova é cotada para 100 pontos. 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro I e no Quadro II. 

 
Quadro I – Valorização relativa aos Blocos 

 

Bloco Domínio Cotação (EM PONTOS) 

 

I 
 

À descoberta de si mesmo. 
 

15 a 25 

 

II 
 

À descoberta dos outros e das instituições. 
 

12 a 20 

 

III 
 

À descoberta do ambiente natural. 
 

20 a 40 

 

IV 
 

À descoberta das inter-relações entre espaços. 
 

10 a 15 

 

V 
 

À descoberta dos materiais e objetos. 
 

5 a 15 

 

VI 
 

À descoberta das Inter-Relações entre a Natureza e a Sociedade. 
 

15 a 20 

 
 

Quadro II – Tipologia, número de questões e cotação 
 

 

Tipologia das questões 
 

Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

 
 

Itens de seleção 

Completamento  
 

20 a 40 

 
 

1 a 8 Associação/correspondência 

Ordenação 

 
 

Itens de construção 

Resposta curta 
 
 

5 a 15 

 
 

1 a 8 

Resposta restrita 

 

A prova inclui itens de seleção (completamento, associação/correspondência e/ou ordenação) e itens de construção. 

Nos itens de construção, a resposta pode resumir-se, por exemplo, a uma palavra ou a uma expressão. 
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Critérios de classificação 

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

classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro, previsto na grelha de classificação. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. No entanto, 

em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for possível 

identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 

Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s) resposta(s) que 

não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar. 

 
 
 

ITENS DE SELEÇÃO 
 

Completamento 

A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção correta. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

– uma opção incorreta; 

– mais do que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias. 
 
 

 
Associação/correspondência 

 
Os critérios de classificação dos itens de associação/correspondência apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

 

Ordenação 

 
A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja integralmente correta e 

completa. 

 

São classificadas com zero pontos as respostas em que: 

– seja apresentada uma sequência incorreta; 

– seja omitido qualquer um dos elementos da sequência solicitada. 

Não há lugar a classificações intermédias. 
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ITENS DE CONSTRUÇÃO 

 

Nos critérios de classificação organizados por níveis de desempenho, é atribuída, a cada um desses níveis, uma dada 

pontuação. No caso de, ponderados todos os dados contidos nos descritores, permanecerem dúvidas quanto ao nível 

a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração. 

As respostas classificadas por níveis de desempenho podem não apresentar exatamente os termos e/ou as 

expressões constantes dos critérios específicos de classificação, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido 

e adequado ao solicitado. 

 

Resposta curta 
 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta curta podem apresentar-se organizados por níveis de 

desempenho. 

Nos itens em que os critérios específicos não se apresentem organizados por níveis de desempenho, as respostas 

corretas são classificadas com a cotação total do item e as respostas incorretas são classificadas com zero pontos. 

Nestes casos, não há lugar a classificações intermédias. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos. 

Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos considerados corretos, ou se 

apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a identificação objetiva dos elementos solicitados, é atribuída a 

classificação de zero pontos. 

 
Resposta restrita 

 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos. 

Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos considerados corretos, ou se 

apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a identificação objetiva dos elementos solicitados, é atribuída a 

classificação de zero pontos. 

 
Material 

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

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 Estudo do Meio (componente escrita) tem a duração de 60 minutos. 
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Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 1º ciclo da disciplina de 

Inglês, a realizar em 2022 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 em vigor.  

A prova permite avaliar se o aluno, no final do 1º 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 onze dos temas lecionados ao longo do 1º ciclo e 

selecionados para o efeito (organizados tendencialmente por itens de seleção: escolha múltipla, associação / 

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

curta, resposta restrita e/ou resposta extensa). 

A prova escrita é cotada para 100 pontos. 

Peso: 50% 

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

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro I. 

 

  

  

Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 
Inglês  

 
Ano letivo 2021/2022 

Data da Prova 1.ª Fase  08/07/2022    Hora 09h30 

1.º Ciclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase  28/07/2022          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 treze dos temas lecionados ao longo do 1º ciclo 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. 

Peso: 50%  

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro II. 

 

Quadro I 

Grupo Domínios/Temas Tipologia de itens 
Número 

de itens 

Cotação 

(em pontos) 

Duração 

(minutos) 

I 

Audição e Compreensão Oral 

(Listening and Listening 

comprehension) 

-Itens de seleção 

-Itens de construção (resposta 

curta) 

A. 1-5 

B. 1- 4 
27 

60 II 
Leitura e Compreensão Escrita 

(Reading and Comprehension) 
-Itens de seleção A.  1-7 21 

III Gramática (Grammar) - Itens de construção 
A.  1-5 

B. 1-5 
20 

IV Escrita (Writing)  - Item de construção A. 1 32 

 

Quadro II 

Grupo Domínios/Temas Tipologia de itens 
Número 

de itens 

Cotação 

(em pontos) 

Duração 

(minutos) 

I 

Compreensão oral e expressão oral 

(Listening comprehension and 

speaking) 

- Itens de construção (resposta 

Curta e resposta restrita) 

- Itens de expressão oral 

10 30* 

15 II 

Leitura em voz alta e compreensão da 

leitura 

(Reading and Comprehension) 

- Itens de expressão oral 

- Itens de construção (resposta 

Curta e resposta restrita) 

 

11 
40* 

III 

Compreensão oral e expressão oral 

(Listening comprehension and 

speaking) 

- Itens de construção (resposta 

Curta e resposta restrita) 

- Itens de expressão oral 

8 30* 
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* É possível consultar, com maior detalhe, a cotação (em pontos), no documento que descreve os descritores de 

oralidade, entregue como anexo à Prova. 

 

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

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

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

 

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

 

Material 

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

Nas provas de equivalência 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 própria, 

fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

Duração 

A prova escrita tem a duração de 60 minutos. 

A prova oral tem a duração de 15 minutos. 

 



 

 

Informação-Prova 
 
 
 

 Prova de Equivalência à Frequência de Ano letivo 2021/2022  
      

 Matemática Data da Prova 1.ª Fase 11/07/2022 Hora 09h30 
      

 1.º Ciclo do Ensino Básico Data da Prova 2.ª Fase 25/07/2022 Hora 09h30 
      
      

 

 

Introdução 
 

O presente documento divulga informação relativa à prova de exame de equivalência à frequência do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico da disciplina de Matemática, a realizar em 2022 pelos alunos do Agrupamento de Escolas Josefa de 

Óbidos, nomeadamente: 

 
• Objeto de avaliação 

 
• Caraterização da prova 

 
• Critérios de Classificação 

 
• Material 

 
• Duração 

 
 
 
 
 
 
 

Objeto de avaliação 
 

A prova tem por referência o Programa de Matemática do 1.º Ciclo do Ensino Básico, em vigor e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

 
Nesta prova, serão avaliados os conteúdos dos três temas previstos no Programa Curricular. 

 
 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina. Os alunos 

devem ser capazes de estabelecer conexões entre diferentes relações e conceitos matemáticos e, também, entre 

estes e situações não matemáticas. 
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Caraterização da prova 
 

A prova tem dois cadernos (Caderno 1 e Caderno 2). 

 

O aluno realiza a prova no enunciado. 

 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, figuras, tabelas, gráficos, 
palavras ou expressões. 

 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas do Programa Curricular. 

 

Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos temas do Programa. 

 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

A valorização dos temas na prova apresenta-se no Quadro 1. 
 
 

Quadro 1 — Valorização dos temas 
 

Temas 
Cotação 

(em pontos)  
  

Tema I — Números e operações 35 a 50 
  

Tema II — Geometria e Medida 35 a 50 
  

Tema III — Organização e tratamento de dados 10 a 30 
  

 
 

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

 

Quadro 2 — Tipologia, número de itens e cotação 
 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos)    
    

 Escolha múltipla   

Itens de seleção 
Associação Ordenação 

1 a 8 1 a 6 
Completamento    

 Verdadeiro/Falso   

 Completamento   

Itens de construção Resposta curta 1 a 12 1 a 6 

 Resposta restrita   
    

 

Nota: 
 

A maioria dos itens de construção deve contemplar questões de completamento e questões de resposta curta. 
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Critérios 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 são classificadas com zero pontos. 
 
 
 
 
 
 

 

Itens de seleção 
 
 

Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a 

opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

 

Nos itens de ordenação, a cotação do item é atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja 

integralmente correta e completa. Caso o aluno cometa apenas uma troca na ordenação, é atribuída metade da 

cotação. 

 

Nos itens de associação e nos de completamento, são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente 

corretas, de acordo com os critérios específicos. 

 
 
 
 

 

Itens de construção 
 
 

Nos itens de completamento e nos de resposta curta, a cotação do item é atribuída às respostas corretas. Poderão 

ser atribuídas pontuações a respostas 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 ou por etapas. A cada nível de desempenho ou a cada etapa corresponde uma dada pontuação. 

 

Salvo indicação em contrário no critério específico, à classificação do item deve ser aplicada a desvalorização 

correspondente a erros de cálculo que envolvam as quatro operações elementares. 
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Material 
 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, 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. 

 

O uso do lápis só é permitido nos itens em que essa indicação é dada, nomeadamente, 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 e compasso). 

 

Não é permitido o uso de corretor. 
 
 
 
 

 

Duração 
 

A prova de Matemática (componente 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 1º ciclo da disciplina de 

Português Língua Não Materna, a realizar em 2022 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 Português Língua Não Materna em vigor.  

A prova permite avaliar se o aluno, no final do 1º ciclo, atingiu as metas curriculares definidas, a nível nacional, para 

a disciplina. 

 

Caracterização da prova 

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

corretamente. 

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

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 
 
Português Língua Não Materna  

 
Ano letivo 2021/2022 

Data da Prova 1.ª Fase  06/07/2022    Hora 09h30 

1.º Ciclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase  21/07/2022          Hora 09h30 
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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 

 

 

Na prova oral a classificação final resulat da soma dos itens respondidos corretamente. 

A prova oral apresenta três grupos de itens, relativos a três dos domínios lecionados ao longo do Primeiro 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. 

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 

 

A classificação final da prova resulta da média aritmética simples das duas componentes, escrita e oral. 
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Critérios gerais de classificação 

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

Classificação apresentados para cada item.  

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

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

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

 

Material 

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

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

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 1.º Ciclo do Ensino Básico 

da disciplina de Português, a realizar em 2022 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 do 1.º Ciclo do Ensino Básico, em vigor e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita e numa prova oral de duração limitada.  

A prova permite avaliar se o aluno, no final do 1.º Ciclo do Ensino Básico, atingiu as aprendizagens 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 de cada componente 

da soma dos itens respondidos corretamente. 

Cada componente é cotada para 100 pontos, resultando a classificação final da prova da média aritmética da prova 

escrita e da prova oral.  

 

 

 

  

  

Informação-Prova 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 
Português  

 
Ano letivo 2021/2022 

Data da Prova 1.ª Fase 06/07/2022       Hora 09h30 

1.º Cíclo do Ensino Básico  
 Data da Prova 2.ª Fase 21/07/222          Hora 09h30 
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COMPONENTE ESCRITA 

 

Objeto de avaliação – Componente Escrita 
 

A prova tem por referência o Programa de Português do 1.º Ciclo do Ensino Básico em vigor. 

A prova permite avaliar as aprendizagens nos domínios da Leitura e Escrita, da Educação Literária e da Gramática.  

 
Caraterização da prova – Componente Escrita 
 
A prova Escrita apresenta 3 grupos de itens, relativos a Leitura, Escrita e Educação Literária, Gramática e Escrita dos 

temas lecionados ao longo do 1.º Ciclo e selecionados para o efeito (organizados tendencialmente por itens de 

seleção e de construção). 

A prova é realizada no enunciado. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro I. 

 

Quadro I 

Grupo Domínios/Temas 
Cotação 

(em pontos) 

I Leitura, Escrita e Educação Literária 50  
 

II Gramática 20  
 

III Escrita 30 

 

Em cada grupo, além dos domínios em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de outros domínios.  

No Grupo I, avalia-se a aprendizagem nos domínios da Leitura, Escrita e da Educação Literária. Este grupo inclui duas 

partes, A e B. 

A Parte A e a Parte B integram, cada uma, um texto que constitui o suporte de itens de seleção e de itens de 

construção. Uma das partes tem como suporte um texto literário (narrativo, poético ou dramático); a outra parte 

tem como suporte um texto de caráter informativo. 

 

Nos domínios da Leitura e da Educação Literária, poderão ser usados textos da «Lista de obras e textos para 

Educação Literária» ou de outras obras literárias.  
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No Grupo II, avalia-se a aprendizagem no domínio da Gramática, através de itens de seleção e de itens de construção.  

O Grupo III, que permite avaliar a aprendizagem no domínio da Escrita, é constituído por um item de resposta extensa. 

Este item apresenta orientações no que respeita à tipologia textual, ao tema e à extensão (pelo menos, 90 palavras). 

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

Quadro II  

TIPOLOGIA DE ITENS 
NÚMERO DE 

ITENS 
COTAÇÃO POR ITEM 

(EM PONTOS) 

ITENS DE SELEÇÃO 

- Escolha múltipla  

- Associação  

- Ordenação  

- Completamento 

- Verdadeiro/Falso 

5 a 15 1 a 10 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 
- Resposta curta 5 a 10 1 a 8 

- Resposta extensa 1                   30 

 

Critérios gerais de classificação – Componente 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 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 escrita integralmente em maiúsculas é 

sujeita a uma desvalorização de dois pontos. 

Não será atribuída classificação a produções escritas que não obedeçam ao(s) tema(s) proposto(s). 

 
Itens de seleção – Componente Escrita 

Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a 

opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

Nos itens de ordenação, a cotação do item é atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja 

integralmente correta e completa. Caso o aluno cometa apenas uma troca na ordenação, é atribuída metade da 
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cotação. 

Nos itens de associação e nos de completamento, são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente 

corretas, de acordo com os Critérios Específicos. 

 

Itens de construção – Componente Escrita 

Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas. Poderão ser atribuídas 

pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

Nos itens de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A 

cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. Se permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, 

deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração. Qualquer resposta que não atinja o 

nível 1 de desempenho, é classificada com zero pontos. 

A classificação das respostas aos itens, cujos critérios se apresentam organizados por níveis de desempenho, resulta 

da pontuação do nível de desempenho em que forem enquadradas e da aplicação dos critérios de desvalorização 

definidos para situações específicas. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a resposta seja classificada com 

zero pontos. 

No domínio da organização e correção da expressão escrita, considera-se, em cada resposta, o número de ocorrências 

de erro nos planos ortográfico1, de pontuação, lexical, morfológico e sintático. 

 

Os descritores de níveis de desempenho da produção escrita (Grupo III) integram os parâmetros Tema Tipologia; 

Coerência e Adequação da Informação; Estrutura e Coesão; Morfologia e Sintaxe; Repertório Vocabular e 

Ortografia. 

 

Fatores de desvalorização na resposta extensa – Componente Escrita 

Caso o texto produzido pelo aluno não cumpra de forma inequívoca a instrução no que respeita ao tema e ao tipo de 

texto, deve ser descontada a pontuação atribuída ao parâmetro Tema e Tipologia.  

A indicação de um número mínimo de palavras1, para a elaboração da resposta, significa que o limite explicitado 

corresponde a um requisito relativo à extensão de texto e deve ser respeitado. O incumprimento desse limite implica: 

 
1 Para efeitos de contagem, considera-se uma palavra qualquer sequência delimitada por espaços em branco, mesmo quando esta integre elementos ligados por 
hífen (exemplo: /di-lo-ei/). Qualquer número conta como uma única palavra, independentemente dos algarismos que o constituam (exemplo: /2020/). 



 
Informação-Prova de Equivalência à Frequência                                                                                                                                                 Página 5 de 7 

• a desvalorização de 1 ponto, se a extensão do texto for de 80 a 89 palavras; 

• a desvalorização de 2 pontos, se a extensão do texto for de 70 a 79 palavras; 

• a desvalorização de 3 pontos, se a extensão do texto for inferior a 1/3 do limite mínimo (30 palavras). 

 

Material – Componente Escrita 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta preta ou azul. 

As respostas são registadas no enunciado da prova. A folha de rascunho fornecida ao aluno não será recolhida para 

classificação. 

Não é permitida a consulta de dicionário.  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

A prova Escrita tem a duração de 90 minutos. 

 

 

 

COMPONENTE ORAL 

 

 

Objeto de avaliação – Componente Oral 
 
A prova tem por referência o Programa de Português do 1.º Ciclo do Ensino Básico em vigor. 

A prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova prática de duração limitada, para os 

domínios da Compreensão do Oral, Leitura e Expressão Oral.  

 

Caracterização da prova – Componente Oral 

A prova Oral apresenta 3 grupos de itens, relativos a Compreensão do Oral, Leitura (expressiva) e Expressão Oral, dos 

temas lecionados ao longo do 1.º Ciclo e selecionados para o efeito. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro III. 
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Quadro III 

 
- Compreensão do Oral tem como suporte um texto áudio e um guião de compreensão do oral. 

- Leitura tem como suporte um texto. 

- Expressão Oral é constituída por um item de resposta extensa (reconto) baseado na leitura de um texto ou a 

descrição de uma imagem. 

 

Critérios de classificação – Componente Oral 

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

apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro, previsto na grelha de classificação.  

Todas as respostas são dadas oralmente e registadas, pelo Júri da Prova, em grelha própria e nos espaços reservados 

para o efeito.  

As respostas devem ser dadas de forma clara e audível. O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a 

cada item implica que a resposta seja classificada com zero pontos.  

Material – Componente Oral  

O aluno pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta preta ou azul e folha de rascunho 

para o Grupo I.  

Não é permitida a consulta de dicionário. 

Não é permitido o uso de corretor. 

O professor classificador necessita do Guião da Componente Oral, um computador com colunas, um cronómetro, 

uma pen com o texto áudio e uma caneta.  

Domínios Conteúdos Critérios Gerais de Classificação 
Cotação 

(em pontos) 

COMPREENSÃO 

DO ORAL 

- Compreensão da mensagem oral 

transmitida; 

- Compreensão das questões colocadas. 

- Compreender e interpretar um texto oral; 

- Responder corretamente às questões de 

interpretação do texto. 

4 a 32 

LEITURA 

(expressiva) 
- Leitura expressiva do texto. 

- Demonstrar: fluência, ritmo, entoação e 

correção. 
4 a 28 

EXPRESSÃO 

ORAL 

- Reconto oral de um texto, de forma 

organizada e fluente, após a leitura de 

um texto ou a descrição de uma imagem. 

- Exprimir com clareza e correção o texto lido; 

- Coordenar as ideias de forma lógica; 

- Demonstrar argumentação e espírito crítico. 

4 a 40 
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Duração – Componente Oral 

A prova Oral tem a duração de 15 minutos. 

 

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

 

 


