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Este documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 1º Ciclo da disciplina 

de Expressões Artísticas, a realizar em 2021, nomeadamente: objeto de avaliação, características e estrutura, 

critérios gerais de classificação, material e duração. 

 
 
 

1. Objeto de avaliação 

 

A prova tem por referência o Programa de Expressões Artísticas (Expressão e Educação Plástica, Expressão e 

Educação Musical e Expressão e Educação Dramática) do ensino básico em vigor, e permite avaliar a 

aprendizagem e os conteúdos do Programa das disciplinas passível de avaliação numa prova escrita e numa 

prova prática, de duração limitada, nomeadamente a capacidade de aprendizagem nos domínios da criatividade, 

da comunicação, do rigor geométrico, da expressividade, da coordenação. 

 

 

2. Caraterísticas e estrutura 

 

A prova é constituída por duas partes: prova escrita – Expressão e Educação Plástica – e prova prática – 

Expressão e Educação Musical e Expressão e Educação Dramática. O aluno realiza a prova escrita seguindo as 

instruções de um enunciado e a prova prática perante um júri. 

A prova escrita apresenta um conjunto de etapas que conduzem à construção de um objeto tridimensional. A 

cotação para esta prova é de 100 pontos.A prova prática apresenta um grupo de itens. Neste grupo, avalia-se a 

criação de sequências de movimentos, a capacidade de realizar batimentos, vocalizar sons e sua apresentação 

perante o júri. A cotação para a prova prática é de 100 pontos.  

A classificação da prova de Expressões Artísticas corresponde à média aritmética simples, arredondada às 

unidades, das classificações das duas componentes – prova escrita e prova prática. 

A valorização relativa dos itens de cada prova é a seguinte: 

 

PROVA ESCRITA 

                 Itens---------------------------------------------------------------------------------------------------- Cotação (em pontos) 

Desenhar em suporte previamente preparado utilizando régua, esquadro, compasso---------------------------10 

pontos 

 Desenhar, pintar, recortar, realizar colagens-------------------------------------------------------------------------------10 

pontos  

Traçar linhas seguindo orientações específicas----------------------------------------------------------------------------10 

pontos 

Marcar pontos num determinado espaço--------------------------------------------------------------------------------------8 

pontos  

Recortar de forma adequada -----------------------------------------------------------------------------------------------------8 

pontos 

 Recortar seguindo orientações específicas---------------------------------------------------------------------------------10 

pontos 
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 Traçar uma circunferência com o compasso--------------------------------------------------------------------------------- 8 

pontos 

 Recortar e decorar uma determinada figura--------------------------------------------------------------------------------10  

pontos 

Ler, interpretar e executar instruções específicas--------------------------------------------------------------------------16 

pontos 

 Concluir um trabalho orientado-------------------------------------------------------------------------------------------------10 

pontos 

 

 

 

PROVA PRÀTICA   

                   Itens---------------------------------------------------------------------------------------------------- Cotação (em pontos) 

Ler com expressividade-----------------------------------------------------------------------------------------------------------16 

pontos 

Comunicar através de percussão corporal, batimentos, palmas--------------------------------------------------------16 

pontos 

Movimentar-se livremente a partir de sons vocais e/ou instrumentais ------------------------------------------------16 

pontos 

Identificar sons isolados do meio próximo, da natureza-------------------------------------------------------------------16 

pontos 

 Identificar e marcar a pulsação e o ritmo-------------------------------------------------------------------------------------12 

pontos 

 Inventar/utilizar gestos, sinais e palavras para se expressar -----------------------------------------------------------12 

pontos 

Fazer variações bruscas de andamento, intensidade---------------------------------------------------------------------12 

pontos 

 

 

 

3. Critérios gerais de classificação 

 

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

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

classificação. 

 

CRITÉRIOS 

 

 Expressividade 

 Capacidade de comunicação 

 Rigor geométrico  

Cor  

Apresentação  

 

A classificação a atribuir à prova prática terá como critérios o ritmo/movimento, a expressividade e a 

coordenação motora.  

 

 

 

4. Material 

 

Para a prova escrita: cartolina A4 colorida, bloco de papel de lustro, régua, esquadro, compasso, lápis de cor, 

cola, tesoura, lápis n.º 2, afia, borracha, haste de madeira mole, alfinete de cabeça esférica, folha de cartão A5.  

Para a prova prática: folha com um texto, instrumentos musicais. 

A prova prática é realizada em espaço adequado perante um júri. 

 

 

5. Duração 

 

A prova tem a duração de 90 minutos, distribuídos da seguinte forma: 

 • Prova escrita – 50 minutos;  
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• Prova prática – 40 minutos.  

 No final do tempo previsto para a realização de cada uma das provas, o aluno pode sair. 

 Após a realização da prova escrita, haverá um período de 15 minutos de intervalo. 

 A prova escrita é recolhida ao fim de 50 minutos. 

 A prova prática é concluída ao fim de 40.  
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Este documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 1º Ciclo da disciplina 

de Estudo do Meio, a realizar em 2021, nomeadamente: objeto de avaliação, características e estrutura, critérios 

gerais de classificação, material e duração. 

 
 
 

1. Objeto de avaliação 

 

A prova tem por referência o Programa de Estudo do Meio do Ensino Básico, homologado em 1991, permitindo 

avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, nomeadamente a 

capacidade de aplicar conhecimentos adquiridos sobre a Natureza e a Sociedade. Os blocos de conteúdos que 

constituem o objeto de avaliação são os que a seguir se discriminam.  

 • À descoberta de si mesmo   - O corpo humano   - A segurança do seu corpo  

 • À descoberta dos outros e das instituições   - O passado nacional   

• À descoberta das inter-relações entre espaços   - Portugal na Europa e no Mundo   - O contacto entre a terra e 

o mar   

• À descoberta do ambiente natural   - Aspetos físicos de Portugal   - Os astros  

 • À descoberta dos materiais e objetos   - Experiências com água   - Experiências com a eletricidade  

 • À descoberta das inter-relações entre a Natureza e a Sociedade.   - A qualidade do ambiente   - Desequilíbrios 

ambientais originados pelo Homem.  

 

 

2. Caraterísticas e estrutura 

 

O aluno realiza a prova no enunciado. A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes 

conteúdos programáticos da disciplina. Alguns dos itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a 

mais do que um dos blocos de conteúdos do Programa. A sequência dos itens pode não corresponder à 

sequência dos conteúdos no Programa. Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por 

exemplo, figuras e textos. A prova é cotada para 100 pontos. 

 

  Valorização relativa dos blocos de conteúdos  

 

À descoberta de si  mesmo ------------------------------------------------------------------------------------------- 20 a 25 pontos 

À descoberta dos outros e das instituições-------------------------------------------------------------------------20 a 25 pontos 

 À descoberta do Ambiente Natural --------------------------------------------------------------------------------- 15 a 20 pontos 

 À descoberta das Inter-relações entre espaços -----------------------------------------------------------------10 a 15 pontos 

 À descoberta dos materiais e objetos -----------------------------------------------------------------------------  5 a 10  pontos 

À descoberta das Inter-relações entre a natureza e a sociedade ------------------------------------------- 15 a 20 pontos 
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  Tipologia/Número de itens/Cotação (em pontos) 

 

Itens de Seleção   

            Escolha múltipla  

            Associação/Correspondência 

            rdenação  

Número de Itens - 5 a 15. 

Cotação por item: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 a 8 pontos. 

 

 Itens de construção 

           Resposta Curta  

           Resposta restrita 

Número de Itens - 5 a 10. 

Cotação por item: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------2 a 11 pontos. 

 

 

 

3. Critérios gerais de classificação 

 

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

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

classificação. 

 

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

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

possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. Se o aluno responder a um mesmo item mais do 

que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve 

ser considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar 

 

Itens de seleção  

Escolha múltipla- A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única 

opção correta. São classificados 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 classificados com zero pontos as respostas em que: - seja apresentada 

uma sequência incorreta; - seja omitido qualquer um dos elementos da sequência solicitada.  Não há lugar a 

classificações intermédias.  

 

Itens de construção   

Os critérios de classificação dos itens de resposta curta podem apresentar-se organizados por níveis de 

desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. Nos itens de resposta curta em 

que os critérios específicos não se apresentem organizados por níveis de desempenho, as respostas 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. Nos itens cuja resposta envolve a apresentação de 

justificações, os critérios de classificação das respostas apresentam-se organizados por etapas e/ou por níveis 

de desempenho. A cada etapa e/ou a cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. . 

 

 

4. Material 

 

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

permitido o uso de corretor. Não é permitida a consulta de dicionário.  

 

 

5. Duração 

 

A prova tem a duração de 60 minutos. 
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Este documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 1º Ciclo da disciplina 

de Inglês, a realizar em 2021, nomeadamente: objeto de avaliação, características e estrutura, critérios gerais de 

classificação, material e duração. 

 
 
 

1. Objeto de avaliação 

 

A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciados no Programa 

de Inglês para o 1.º ciclo em vigor e o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas. 

 

Na prova, são objeto de avaliação a competência comunicativa nas vertentes da compreensão (listening), da 

produção (reading and writing) e da interação (speaking). A demonstração destas competências envolve a 

mobilização de conteúdos programáticos, nomeadamente Língua Inglesa, produção, compreensão e os 

respectivos processos de operacionalização, prescritos pelo programa acima referido. 

 

Os conteúdos programáticos encontram-se organizados em três componentes distintas, que devem ser 

perspetivadas de modo integrado, sendo transversais a todos os momentos da prova. 

 

Compreensão, Produção e Interação  

 

Dimensão sociocultural 

 

Compreende e aplica a componente léxico-semântica. Concretizada nos seguintes domínios de referência: 

 

- Identification; 

- Colours; 

- Numbers (cardinal/ordinal); 

- School (there is/there are); 

- Family; 

- House (prepositions of place); 

- Animals (can/can´t); 

- Food/Drink (like/don´t like); 

- Weather; 

- Clothes; 

- Body (a/an); 

- English culture. 
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2. Caraterísticas e estrutura 

 

A prova consiste, no seu conjunto, na realização de uma ou mais tarefas, que se desenvolvem através de uma 

sequência de atividades que recobrem a demonstração de competências integradas de leitura e escrita e 

interação oral. O tema da(s) tarefa(s) insere-se em domínios de referência prescritos pelo Programa do Nível I 

para os 3.º e 4.º anos. 

 

 

 

Estrutura do instrumento de avaliação da compreensão e produção escrita 

 

 

 

 

 

Conteúdos Competências/Domínios Tipologia de itens Número de 

itens 

Cotação 

- Identification; 

- Colours; 

- Numbers 

- Family; 

- House; 

- Aninals; 

- Food/Drink; 

- Weather; 

- Clothes; 

- Body; 

- English culture. 

(LISTENING) 

 

- Compreender vocabulário 

simples. 

 

- Ser capaz de preencher 

espaços, assinalar, ligar ou 

enumerar. 

 

 

 

 

 

- Compreender 

vocabulário 

simples. 

 

- Ser capaz de 

encontrar 

informação 

previsível e 

concreta. 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

- Identification; 

- Colours; 

- Numbers 

- Family; 

- House; 

- Aninals; 

- Food/Drink; 

- Weather; 

- Clothes; 

- Body; 

- English culture. 

(WRITING) 

 

- Compreender vocabulário 

simples. 

 

- Ser capaz de preencher 

espaços, assinalar, ligar ou 

enumerar. 

- Ser capaz de encontrar 

informação previsível e 

concreta. 

 

 

- Escolha múltipla; 

 

- Compreender 

vocabulário 

simples. 

- Resposta curta; 

 

- Preenchimento de 

lacunas. 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

60 
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Estrutura do instrumento de avaliação da produção/interação oral 

 

 

 

3. Critérios gerais de classificação 

 

Os critérios de classificação têm por base os descritores do Quadro Europeu Comum de Referência para as 

Línguas relativos às diferentes competências de uso da língua – ler e escrever – e à competência sociocultural. 

 

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

apresentados para cada item. 

 

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

 

 

 

 

4. Material 

 

O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelável, 

azul ou preta. 

 

As respostas são registadas no enunciado. 

 

Não é permitida a consulta de dicionários unilingues ou bilingues. 

 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

 

5. Duração 

 

As partes do teste relativas à compreensão e produção escritas têm a duração de 60 minutos. A parte da 

interação oral tem a duração de 15 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos 2 momentos. 

Alunos  1 aluno. 

Júri 3 professores: um age como interlocutor e classificador; dois agem como 

classificadores apenas. 

Duração 15 minutos 

Classificação Atribuída de acordo com os níveis e respetivas pontuações apresentadas na 

grelha criada para o efeito. O professor age como interlocutor, faz uma avaliação 

holística da prestação dos alunos no final da sua prova; o classificador faz uma 

avaliação analítica. 

Áreas de experiência/ 

temáticas 

Áreas determinadas pelo Programa da disciplina. 

Tipos de atividade De interação professor interlocutor – aluno 

De produção individual do aluno. 
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Este documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 1º Ciclo da disciplina 

de Matemática, a realizar em 2021, nomeadamente: objeto de avaliação, características e estrutura, critérios 

gerais de classificação, material e duração. 

 
 
 

1. Objeto de avaliação 

 

A prova tem por referência o Programa e as Metas Curriculares de Matemática do Ensino Básico e permite 

avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

 

 

 

2. Caraterísticas e estrutura 

 

A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por três grupos. 

A prova é constituída por dois cadernos (Caderno 1 e Caderno 2). 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios do programa e à sequência dos seus 

conteúdos.  

 

A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por três grupos. 

 

A prova é constituída por dois cadernos (Caderno 1 e Caderno 2). 

 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios do programa e à sequência dos seus 

conteúdos. 

 

Distribuição da cotação pelos domínios: 

 

               Domínios                                Cotação (em pontos) 

Números e Operações (NO) --------------------------------------------------------------------------------------------35 a 50 pontos 

 

Geometria e Medida (GM) ----------------------------------------------------------------------------------------------35 a 50 pontos 

 

Organização e Tratamento de Dados (OTD) -----------------------------------------------------------------------10 a 25 pontos 

 

 

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

gráficos. 

 

Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos domínios. 
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A tipologia de itens: 

1- Itens de seleção 

- Escolha múltipla 

- Completamento 

- Associação 

- Ordenação 

- Verdadeiro / Falso 

- Resposta curta 

 

2- Itens de construção 

- Resposta restrita 

 

 

 

3. Critérios gerais de classificação 

 

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

apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 

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

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

primeiro lugar. 

 

Itens de seleção 

Nos itens de seleção, 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. 

Itens de construção 

Na classificação das respostas, não devem ser tomadas em consideração as seguintes ocorrências: 

— incorreções linguísticas que não impeçam a compreensão da resposta; 

 

— utilização inadequada da linguagem simbólica matemática, desde que, nos critérios específicos de 

classificação, nada seja referido em contrário. Se uma resposta contiver dados que revelem contradição em 

relação aos elementos considerados corretos, é classificada com zero pontos. 

 

Nos itens de completamento e nos de resposta curta, são atribuídas pontuações às respostas total ou 

parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

 

Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho e a cada etapa corresponde uma dada pontuação. 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. 

 

A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por etapas resulta da soma 

das pontuações atribuídas às etapas apresentadas e da aplicação dos critérios de desvalorização definidos para 

situações específicas. 

 

Nas respostas classificadas por níveis de desempenho, se permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, 

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

 

É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho. As respostas que não 

apresentem exatamente os mesmos processos de resolução, termos ou expressões constantes dos critérios 
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específicos de classificação são classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas que os apresentem, 

desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao solicitado e enquadrado pelos documentos 

curriculares de referência. 

 

Nas respostas em que não sejam explicitadas todas as etapas previstas nos critérios específicos, a pontuação a 

atribuir a cada uma das etapas não expressas, mas cuja utilização ou conhecimento estejam implícitos na 

resolução apresentada, é a que consta dos critérios específicos. 

 

Em caso de transcrição incorreta de dados do enunciado, se a dificuldade da resolução do item diminuir 

significativamente, a pontuação máxima a atribuir à resposta a esse item é a parte inteira de metade da 

pontuação prevista; caso contrário, mantém-se a pontuação prevista. 

 

No caso de a resposta apresentar um erro de cálculo numa das etapas, se a dificuldade da resolução das etapas 

subsequentes se mantiver, a pontuação a atribuir a cada uma delas é a que consta dos critérios específicos. Se 

a dificuldade da resolução das etapas subsequentes diminuir significativamente em virtude do erro cometido, a 

pontuação máxima a atribuir a cada uma delas é a parte inteira de metade da pontuação prevista. 

 

 

4. Material 

 

Os alunos devem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta, ou lápis. Devem 

também ter à sua disposição uma borracha, um apara-lápis, uma régua graduada e compasso. 

 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

 

5. Duração 

 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

 Caderno 1— 45 minutos; 

 Caderno 2— 45 minutos. 
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Este documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 1º Ciclo da disciplina 

de Português, a realizar em 2021, nomeadamente: objeto de avaliação, características e estrutura, critérios 

gerais de classificação, material e duração. 

 
 
 

1. Objeto de avaliação 

 

A prova tem por referência o Programa e as Metas Curriculares de Português do Ensino Básico e permite avaliar 

a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, para os domínios da Leitura e 

Escrita, da Educação Literária e da Gramática. 

 

 

 

2. Caraterísticas e estrutura 

 

A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por quatro grupos. 

Grupo I- Leitura  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 pontos 

Grupo II- Educação Literária---------------------------------------------------------------------------------------------------30 pontos 

Grupo III- Gramática--------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 pontos 

Grupo IV- Escrita------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30 pontos 

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

O Grupo I e o Grupo II devem ter como suporte, respetivamente, um texto não literário e um texto literário. 

O Grupo IV deve ser constituído por um item de resposta extensa. Este item deve apresentar orientações no que 

respeita à tipologia textual, ao tema e à extensão (pelo menos, 90 palavras).  

Tipologia dos itens:  

  Itens de seleção 

                     -  Escolha múltipla 

                     - Ordenação 

                     - Associação 

                     - Completamento 
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   Itens de construção       

                         - Completamento 

                         - Resposta curta 

                         - Resposta restrita 

                          - Resposta extensa 

 

 

 

3. Critérios gerais de classificação 

 

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

apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 

 

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

 

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 dois pontos.Itens de seleção 

 

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. 

 

Itens de construção 

 

Nos itens de completamento e nos de resposta curta, são atribuídas pontuações a respostas total 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. 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. 

 

As respostas que não apresentem exatamente os mesmos termos ou as interpretações constantes dos critérios 

específicos de classificação são classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas que os apresentem, 

desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao solicitado e enquadrado pelos documentos 

curriculares de referência. 

 

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

com zero pontos. 

 

Nos itens de resposta restrita, as respostas são classificadas tendo em conta, além do conteúdo, a organização 

e a correção da expressão escrita nos planos ortográfico, morfológico, lexical, sintático e de pontuação. 

 

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

ocorrências de erro nos planos indicados, com a combinação seguinte: 

— conjunto A: planos ortográfico, morfológico e de pontuação; 

— conjunto B: planos lexical e sintático. 

 

Os erros de acentuação e de translineação, bem como o uso indevido de letra minúscula ou de letra maiúscula 

inicial, incluem-se no plano ortográfico. É contabilizada como uma única ocorrência quer a repetição de uma 
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palavra com o mesmo erro ortográfico, quer a presença de mais de um erro na mesma palavra (incluindo erro de 

acentuação, erro de translineação e uso indevido de letra minúscula ou de letra maiúscula inicial). 

 

No item de resposta extensa que constitui o Grupo IV, a cotação é distribuída pelos parâmetros Tema e 

Tipologia, Coerência e Pertinência da Informação, Estrutura e Coesão, Morfologia e Sintaxe, Repertório 

Vocabular, Ortografia. Neste item, estão previstos níveis de desempenho intercalares não descritos. Sempre que 

uma resposta revele um desempenho que não se integre em nenhum de dois níveis descritos consecutivos, é-

lhe atribuída a pontuação correspondente ao nível intercalar que os separa. 

 

Fatores de desvalorização na resposta extensa: 

Uma resposta que não cumpra de forma inequívoca a instrução no que respeita ao tema e à tipologia textual é 

classificada com zero pontos em todos os parâmetros. 

A indicação de um número mínimo de 90 palavras, para a elaboração da resposta, significa que o limite 

explicitado corresponde ao requisito relativo à extensão de texto e deve ser respeitado. O incumprimento desse 

limite implica: 

— a desvalorização de 1 ponto, se a extensão do texto for de 71 a 89 palavras; 

— a desvalorização de 2 pontos, se a extensão do texto for de 30 a 70 palavras; 

— a desvalorização total, se a extensão do texto for inferior a 30 palavras (1/3 do limite mínimo). 

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/). 

 

 

 

4. Material 

 

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

rascunho. 

As respostas são registadas no enunciado. 

Não é permitida a consulta de dicionário. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

 

5. Duração 

 

A prova tem a duração de 90 minutos: 

  Caderno 1— 50 minutos;  

  Caderno 2— 40 minutos. 
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INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

1º Ciclo do Ensino Básico  
 

 

41 - Português -  | 2021 

_________________________________________________________________________________ 

                                                       1  

Este documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 1º Ciclo da disciplina 

de Português, a realizar em 2021, nomeadamente: objeto de avaliação, características e estrutura, critérios 

gerais de classificação, material e duração. 

 
 
 

1. Objeto de avaliação 

 

 

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

Básico e permite avaliar a aprendizagem numa prova de duração limitada nos domínios da Compreensão Oral e 

Expressão Oral.   

Domínios Compreensão Oral  

• Prestar atenção ao que ouve  

• Articular a informação retida com conhecimentos prévios  

• Responder a questões acerca do que ouviu ler. Expressão Oral 

 • Usar a palavra de uma forma clara e audível 

 • Produzir discursos com diferentes finalidades de acordo com intenções específicas - relatar, recontar, contar   

 

 

2. Caraterísticas e estrutura 

 

A prova tem duas partes: a compreensão oral e a expressão oral. Na compreensão oral, avaliam-se as 

aprendizagens no domínio da escuta ativa para aprender e construir conhecimentos. Esta parte tem como 

suporte um texto narrativo que é lido pelo examinador. Em seguida, é entregue ao aluno uma matriz com 

perguntas, para as quais há quatro respostas identificadas pelas letras A, B, C e D. À medida que o examinador 

lê cada pergunta e as hipóteses de resposta, o aluno escolhe a que lhe parece correta, rodeando a respetiva 

letra ou assinalando com X a quadrícula. Na expressão oral, avalia-se a aprendizagem no domínio da produção 

de um texto oral, na modalidade de narrativa ou reconto sobre uma sequência de imagens que o aluno deve 

organizar. A prova é cotada para 100 pontos. 

 

Valorização relativa dos domínios : 

  Grupo I-Compreensão Oral: --------------------------------------------------------------------------------------------------50 pontos 

  GrupoII -Expressão Oral:------------------------------------------------------------------------------------------------------50  pontos 

A prova pode incluir itens de seleção (escolha múltipla, associação/correspondência e /ou ordenação) e itens de 

construção (resposta extensa). 

  



Página 2 de 2 

 

 

 

3. Critérios gerais de classificação 

 

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

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

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

pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser 

classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. Se o aluno responder a um 

mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) 

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

Itens de seleção  

  

Escolha múltipla- A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única 

opção correta. São classificados 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 classificados com zero pontos as respostas em que: - seja apresentada 

uma sequência incorreta; - seja omitido qualquer um dos elementos da sequência solicitada.  

 Não há lugar a classificações intermédias 

 

 Itens de construção  

  

Resposta extensa- Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta extensa apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho. Os descritores de níveis de desempenho da produção oral integram os 

parâmetros: articulação dos sons; riqueza do vocabulário; estrutura da frase; organização do discurso e fluência 

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

pontos. 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.  

  

  

 

 

4. Material 

 

Na parte da expressão oral, é fornecido ao aluno uma sequência de imagens.  

  

 

 

5. Duração 

 

A prova tem a duração de 15 minutos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


