IP - Cid - 2º Ciclo

2

IP - CN - 2º Ciclo

4

IP - EF - 2º Ciclo

6

IP - EM - 2º Ciclo

8

IP - ET - 2º Ciclo

10

IP - EV - 2º Ciclo

12

IP - HGP - 2º Ciclo

14

IP - Ing - 2º Ciclo

16

IP - Mat - 2º Ciclo

20

IP - Port - 2º Ciclo

23

IP - TIC - 2º Ciclo

25
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65 - Cidadania e Desenvolvimento | 2021
_________________________________________________________________________________
1
Este documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 2º Ciclo da disciplina de
Cidadania e desenvolvimento, 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 os documentos curriculares em vigor (Programa de Cidadania e Desenvolvimento e
Metas Curriculares/Aprendizagens Essenciais) do ensino básico e permite avaliar a aprendizagem passível de
avaliação numa prova oral de duração limitada, incidindo não só sobre o conhecimento de conteúdos curriculares,
mas também sobre a forma como estes são mobilizados através de processos cognitivos.
Na prova serão avaliadas aprendizagens relativas a um dos domínios/temas seguintes:
•Educação Ambiental
•Saúde
A prova pode implicar a mobilização de aprendizagens inscritas no programa, não expressas nesta informação.

2. Caraterísticas e estrutura
A prova é constituída por um grupo e é cotada para 100 pontos.
A distribuição da cotação apresenta-se no Quadro 1.
A prova decorre da interação examinador/examinando:
• Breve apresentação do examinando;
• Realização de atividades conducentes à avaliação das aprendizagens
• Apresentação e defesa de um ponto de vista sobre o tema proposto do examinador.
O júri é constituído por três examinadores, em que um age como interlocutor e classificador e os outros dois como
examinadores/classificadores.

O domínio/tema a avaliar (Educação Ambiental ou Saúde) pode ter como suporte um ou mais documentos, como
textos (escritos, áudio ou icónicos), vídeos, tabelas, figuras e gráficos.
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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 subdomínio e é expressa por um número inteiro.
As respostas incompreensíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero
pontos.
A classificação final da prova resulta da soma das pontuações atribuídas ao domínio que consta no quadro I da
caraterização da prova.
A classificação final é expressa na escala percentual de 0 a 100.

4. Material
O material necessário será fornecido pelo estabelecimento de ensino.
Não é permitida a consulta de dicionário.
Não é permitido o uso de corretor.

5. Duração
A prova tem a duração de 15 minutos.
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1
Este documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 2º Ciclo da disciplina de
Ciências Naturais, 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 os documentos curriculares em vigor (Programa e metas curriculares de Ciências
Naturais e aprendizagens essenciais) e permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em domínios
do Programa da disciplina, passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada.

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.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas no Programa.
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, figuras, textos e gráficos.
A prova é cotada para 100 pontos.
A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, associação/correspondência/ordenação e completação) e itens
de construção (resposta curta, desenvolvimento e legendagem de figuras).

3. Critérios gerais de classificação
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 ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.
ITENS DE SELEÇÃO
Escolha múltipla:
A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca (s) opção (ões) correta
(s).Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.
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.
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Ordenação e Completação:
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.
ITENS DE CONSTRUÇÃO
Nos itens de completamento e nos 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 restrita, 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.
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 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 só pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica, de tinta indelével azul ou preta.
Não é permitido o uso do lápis, de esferográfica-lápis nem de corretor.
Cada aluno só poderá utilizar o seu material, não sendo permitido a utilização do material dos seus colegas.

5. Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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1
Este documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 2º Ciclo da disciplina
de Educação Física, a realizar em 2021, nomeadamente: objeto de avaliação, características e estrutura, critérios
gerais de classificação, material e duração.

1. Objeto de avaliação
A prova de exame de equivalência à frequência de Educação Física incide sobre as habilidades e capacidades
respeitantes aos conteúdos enquadrados em domínios do Programa da disciplina, passíveis de avaliação em
prova prática de duração limitada.
Importa ainda referir que nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado dos itens e o
grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão balizados pelo programa, em
adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito.

2. Caraterísticas e estrutura
PROVA PRÁTICA
A prova apresenta quatro grupos, de acordo com o quadro abaixo apresentado.
Campos/
Competências/ Metas
Conteúdos
Domínios
Força Média
Demonstra resistência que
✔ Realização do teste de abdominais,
APTIDÃO
permita a realização de ações
alcançando a um resultado dentro da
FÍSICA
motoras globais de intensidade
zona saudável (segunda a tabela de
média, resistindo á fadiga.
referência do Fitescola).

Cotação
(pontos)

20

Ginástica

ATIVIDADES
FÍSICAS

Demonstrar o domínio técnico
de nível elementar na
modalidade de ginástica de solo
e aparelhos.

✔ Realização de elementos gímnicos de
solo apresentados de forma harmoniosa
e encadeada através de uma sequência
gímnica onde conste os seguintes
elementos: rolamento à frente e atrás
engrupado, avião, ponte e apoio facial
invertido de cabeça.

20

Atletismo
Saltos - Realização de um salto em altura
(técnica de tesoura).
ATIVIDADES
FÍSICAS

Demonstrar domínio técnico de
nível elementar do atletismo.

Corridas - Realização de uma corrida de
velocidade (40 metros)
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20

Andebol

ATIVIDADES
FÍSICAS

Demonstrar os domínios
técnicos e táticos de nível
elementar nas modalidades
coletivas (futsal e andebol).

✔ Realização de um exercício critério
constituído por passe/receção, drible e
remate.

20

Futsal
✔ Realização de um exercício critério
constituído por passe/receção, condução
de bola e remate.

20

Quadro 1 – Valorização dos domínios e conteúdos na prova

3. Critérios gerais de classificação
As classificações a atribuir às prestações físico-motoras são expressas através da menção Realiza (R – cotação
máxima), Realiza com Incorreções (Ri – cotação Intermédia) e Não Realiza (NR – cotação zero) e aplicam-se
através da observação direta dos vários elementos do júri com base nos critérios de classificação definidos para
cada um dos exercícios segundo as normas regulamentares definidas pelo programa de educação física,
expressando-se em números inteiros e resultam da aplicação dos critérios de classificação relativos à tipologia
de itens constantes na prova de exame.

4. Material
Materiais e utensílios de que o examinando deve ser portador:
-Equipamento desportivo: t-shirt e calções ou fato de treino.
-Sapatilhas e ténis.
-Material para cumprimento das regras de higiene.
Não é permitido o uso de roupa e calçado que não se seja para uso desportivo.

5. Duração
A prova tem a duração de 45 minutos.
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1
Este documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 2º Ciclo da disciplina
de Educação Musical , 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 Educação Musical em vigor e reflete uma visão integradora e
articulada dos diferentes conteúdos do 2.º ciclo, passíveis de avaliação em prova prática de duração
limitada, nos três grandes domínios - audição, interpretação e composição, onde se integram as
convenções de leitura rítmica e melódica, de técnicas de execução instrumental no âmbito da flauta de
bisel, de entoação melódica e de criação musical.

2. Caraterísticas e estrutura
A prova é constituída por quatro exercícios:
• leitura rítmica com recurso a instrumento Orff de altura indefinida selecionado pelo aluno;
• leitura melódica na flauta de bisel;
• leitura melódica em vocalizo ou com o nome das notas;
• Composição melódica improvisada na flauta de bisel, com base na escala pentatónica de Dó e de
acordo com as características do acompanhamento instrumental apresentado: andamento, ritmo
e estrutura formal (forma).
Após a audição da primeira leitura, o aluno tem cinco minutos para o respetivo treino, com o apoio do
áudio e em conjunto com o (s) colega (s), após o que se segue a execução individual para a respetiva
classificação. O mesmo processo será aplicado para as restantes leituras.
No momento da execução individual para a classificação, há apoio do áudio apenas na composição
melódica improvisada. Domínios Audição/interpretação; Exercícios a realizar - Leitura rítmica (Instrumento Orff)
20 pontos; Leitura melódica (Flauta de bisel), 40 pontos; Leitura melódica (entoação) 20 pontos. No Dominio
Audição/Composição, realizar, Composição melódica improvisada 20 pontos. TOTAL 100 pontos.

3. Critérios gerais de classificação
Leitura rítmica - Mantém a pulsação e o andamento regulares; Respeita a duração das figuras rítmicas.
Leituras melódicas - Mantém a pulsação e o andamento regulares; Respeita a duração das notas musicais;
Executa as notas corretamente/condução melódicanadequada/identificação rigorosa das notas; Demonstra
capacidade de afinação e intencionalidade expressiva.
Composição - De acordo com o acompanhamento musical proposto; Mantém a pulsação e o andamento
regulares; Demonstra noção de fraseado; Demonstra sentido rítmico adequado; Demonstra sentido melódico
adequado.
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4. Material
Para a leitura rítmica, a escola faculta ao aluno um instrumento Orff de altura indefinida.
Para a leitura instrumental, o aluno deverá fazer-se acompanhar da sua flauta de bisel .

5. Duração
Prova prática com duração de 45 minutos.
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1
Este documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 2º Ciclo da disciplina
de Educação Tecnológica, a realizar em 2021, nomeadamente: objeto de avaliação, características e estrutura,
critérios gerais de classificação, material e duração.

1. Objeto de avaliação
A prova avalia o conjunto de conhecimentos e aprendizagens desenvolvidos no 2.º ciclo do Ensino Básico, na
disciplina de Educação Tecnológica, nos seguintes conteúdos:
PROCESSO TECNOLÓGICO (Tecnologia, Técnica e Objeto técnico)
MEDIÇÃO
COMUNICAÇÃO TECNOLÓGICA
MATERIAIS
FABRICAÇÃO E CONSTRUÇÃO
ESTRUTURAS
2. Caraterísticas e estrutura
A prova é constituída por uma componente prática composta por itens de construção, cotada num total de cem
pontos percentuais.
A prova é constituída por uma tarefa que segue um conjunto de orientações para a concretização do
trabalho/projeto, nos seguintes parâmetros: Esboços e Estudos; Elementos estruturais; Montagem/União.

Trabalho/Projeto

TAREFA 1
Construção de uma estrutura

Parâmetros

Cotações em pontos

1.1 Esboços e Estudos

30 pontos

1.2 Elementos estruturais

30 pontos

1.3 Montagem/União

40 pontos
Total:
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100 pontos

3. Critérios gerais de classificação
Esta prova, sendo prática, implica a prestação das tarefas perante a presença de um júri que, em tempo real,
observa e regista o desempenho do aluno, segundo os critérios estabelecidos.
A classificação a atribuir a cada parâmetro resulta da aplicação dos seguintes critérios:
a)

domínio das técnicas;

b)

manuseamento de instrumentos, ferramentas e materiais;

c)

rigor na execução e representação gráfica (esboços, projetos, medições, traçados, etc.);

d)

aplicação dos conceitos apreendidos com rigor técnico e científico;

e)

organização do plano e do espaço de trabalho;

f)

clareza e definição na interpretação dos enunciados (do que é pedido);

g)

relevância e quantidade/qualidade de estudos concretizados;

h)

criatividade e eficácia na resposta ao enunciado (realização);

i)

superação de dificuldades na realização do projeto;

j)

cuidado (regras de segurança) e higiene na execução do trabalho.

A classificação final da prova é expressa na escala percentual de 0 a 100, sendo a classificação final da
disciplina convertida de acordo com as disposições regulamentares
aplicáveis à oferta educativa e formativa.

4. Material
- Esferográfica azul ou preta;
- Tesoura;
- Cola de secagem rápida;
- Régua de 50 cm (mínimo 40 cm);
- Esquadros (45º e 60º);
- Lápis de grafite n.º 2;
- Afia;
- Borracha macia.
Outro material ou utensílio de trabalho não descrito (ex. folhas de rascunho) e que venha a ser necessária a sua
utilização, o mesmo será fornecido pela escola.
5. Duração
A prova tem a duração de 45 minutos.
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1
Este documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 2º Ciclo da disciplina
de Educação Visual, 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 como referência as metas curriculares estabelecidas para a disciplina de Educação Visual do 2º
ciclo do ensino básico, enquadradas num conjunto de conhecimentos e aprendizagens, na disciplina de
Educação Visual, nomeadamente:
- REPRESENTAÇÃO TÉCNICA E RIGOROSA DE FORMAS GEOMÉTRICAS
- REPRESENTAÇÃO DO ESPAÇO
- LINGUAGEM VISUAL

2. Caraterísticas e estrutura
Prova Prática cuja resolução implica a manipulação de materiais e instrumentos e que incide sobre o trabalho
prático produzido. A prova é constituída por duas tarefas que seguem um conjunto de orientações para a
concretização do trabalho, através das quais será avaliado o desempenho do aluno tendo em conta os
indicadores: capacidade da representação gráfica bidimensional; utilização de traçados geométricos na
construção do espaço; representação técnica de formas; aplicação de traçados geométricos; capacidade criativa;
domínio da linguagem visual; registo cromático e utilização de diferentes técnicas de expressão.
Os trabalhos são registados em folhas fornecidas pela escola.

Trabalho/Projeto

Cotações em pontos

Tarefa 1

Composição visual com recurso a várias técnicas.

50 pontos

Tarefa 2

Criação de um módulo e aplicação do mesmo na composição
de um padrão constituído por 4 módulos.

50 pontos

Total:

100 pontos

3. Critérios gerais de classificação
Esta prova, sendo prática, implica a prestação das tarefas perante a presença de um júri que, em tempo real,
observa e regista o desempenho do aluno, segundo os critérios estabelecidos.
A classificação a atribuir a cada tarefa resulta da aplicação dos seguintes critérios:
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3.1 Rigor no domínio e manuseamento dos instrumentos de trabalho;
3.2 Cumprimento das orientações das tarefas;
3.3 Rigor da execução dos traçados lineares;
3.4 Rigor da execução dos traçados geométricos;
3.5 Inter-relação dos elementos visuais na organização formal;
3.6 Expressão criativa;
3.7 Domínio de meios técnicos;
3.8 Apresentação, organização e asseio da prova.
A classificação final corresponde à média aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações das
duas tarefas expressas em escala percentual de 0 a 100, convertida na escala de 1 a 5.

4. Material
Individual
- Caneta ou esferográfica de tinta indelével (azul ou preta);
– Lápis de grafite n.º 2 (HB) e n.º 3 (H);
– Afia-lápis;
– Lápis de cor, marcadores e lápis de cera;
– Borracha macia;
– Régua de 50 cm (mínimo 40 cm);
– Compasso;
– Cola universal;
– Tesoura;
– Esquadros - 45º e 60º.
Escola
– Papel cavalinho A4
– Folhas de rascunho A4
5. Duração
A prova tem a duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos.
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1
Este documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 2º Ciclo da disciplina
de História e Geografia de Portugal, a realizar em 2021, nomeadamente: objeto de avaliação, características e
estrutura, critérios gerais de classificação, material e duração.

1. Objeto de avaliação
O presente documento apresenta as características da prova de equivalência à frequência da disciplina de
História e Geografia de Portugal do 2.º ciclo, a realizar em 2020. Importa referir que, nas provas de equivalência
desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado
nos critérios de classificação estão balizados pelo Programa da disciplina e pelo documento das Metas
Curriculares em adequação ao nível de ensino a que a prova de equivalência diz respeito. A prova de
equivalência desta disciplina permite portanto, avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados no
Programa da disciplina e no documento das Metas Curriculares passíveis de avaliação em prova escrita de
duração limitada.

2. Caraterísticas e estrutura
A prova de equivalência é composta por uma prova escrita, organizada em cinco grupos de itens e de acordo
com os quadros em anexo (página 3). Os alunos respondem no próprio enunciado. A prova apresenta cinco
grupos de itens ou questões. As questões têm como suporte um ou mais documentos para análise. A cotação da
prova é de 100 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/questão e é expressa por um número inteiro. 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/questão 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.
I. ITENS DE SELEÇÃO Ordenação:
A cotação total do item/questão 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.
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Não há lugar a classificações intermédias.
Escolha múltipla
A cotação total do item/questão 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:
A classificação é atribuída de acordo com a associação/ correspondência de um elemento de um dado conjunto
com outro elemento de outro conjunto.
II. ITENS DE CONSTRUÇÃO
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.
As respostas 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 e
ressalvando-se sempre uma visão holística de cada resposta.
Resposta curta
A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. As respostas
corretas são classificadas com a cotação total do item. As respostas incorretas são classificadas com zero
pontos. Não há lugar a classificações intermédias.
Resposta restrita | Resposta extensa
Na classificação das respostas ao item/questões de construção de resposta restrita e extensa orientada, deve
ser considerada a síntese de aspetos relacionados com o tema a desenvolver e com a análise de dados
apresentados nos documentos, tendo em consideração os critérios específicos de correção. Outro critério de
classificação a atender é a correta utilização, morfológica e sintática, da língua portuguesa.

4. Material
O aluno realiza a prova no próprio enunciado, apenas podendo usar, como material de escrita, caneta ou
esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. Não é permitido o uso de lápis, de “esferográfica-lápis”, nem
corretor.

5. Duração
A prova escrita tem a duração de 90 minutos.
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1
Este documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 2º 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
Prova escrita
A Prova de Equivalência à Frequência de Inglês tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais (na interseção com o que se encontra inscrito nos demais
documentos curriculares em vigor) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita
de duração limitada.

2. Caraterísticas e estrutura
A prova é realizada no enunciado.
A prova é cotada para 100 pontos.
A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1.
Quadro 1 — Valorização dos domínios
Grupos

Cotação

Domínios

(em pontos)

I

II

Leitura / Reading

40

Domínio intercultural / Intercultural Domain

30

Léxico e Gramática / Lexis and Grammar

III

Escrita / Writing

30

Em cada grupo, além dos domínios em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de outros domínios.
O Grupo I pode ter como suporte mais que um texto e integrar itens de seleção e de construção.
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No Grupo II, avalia-se a aprendizagem no domínio do intercultural, bem como no domínio do léxico e gramática,
podendo integrar itens de seleção e de construção.
O Grupo III, que permite avaliar a aprendizagem no domínio da escrita, é constituído por itens de resposta
restrita e por um item de resposta extensa. O item de resposta extensa apresenta orientações no que respeita
ao tema e à extensão (de 20 a 30 palavras).

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

Itens de seleção
Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas. Podem ser
atribuídas pontuações às respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos.

Itens de construção
Nos itens de completamento e nos de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente
corretas. Podem 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. 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.
No Grupo III, a indicação de um número mínimo e máximo de palavras, para a elaboração da resposta extensa,
significa que os limites explicitados correspondem a requisitos relativos à extensão de texto e devem ser
respeitados. O incumprimento desses limites implica:

–

a desvalorização de 1 ponto se a extensão do texto for de 15 a 19 ou de 31 a 35 palavras;

–

a desvalorização de 2 pontos se a extensão do texto for inferior a 15 palavras ou superior a 36 palavras;

–

a desvalorização total se a extensão do texto for inferior 10 palavras.

A versão integral dos critérios de classificação será divulgada em tempo oportuno.

4. Material
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
As respostas são registadas no enunciado da prova.
Não é permitida a consulta de dicionário.
Não é permitido o uso de corretor.

5. Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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1. Objeto de avaliação
Prova oral
A Prova de Equivalência à Frequência de Inglês tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais (na interseção com o que se encontra inscrito nos demais
documentos curriculares em vigor) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de
duração limitada.

2. Caraterísticas e estrutura
A prova oral desenvolve-se em três momentos, em que se pretende avaliar os domínios da interação oral/spoken
interaction, da leitura/reading e da produção oral/spoken production, respetivamente.
A prova é cotada para 100 pontos.
Para cada domínio, apresenta-se no Quadro 2 as atividades propostas, a duração e a valorização.
Quadro 2 — Atividade/ Duração/ Valorização dos domínios
Cotação
Momentos

1.º

2.º

Domínios

Interação Oral /
Spoken Interaction

Leitura / Reading

Atividade

Duração

1

(em
pontos)

Conversa informal.

2’ (+/-)

40

Leitura silenciosa de um pequeno texto.
Atividade de compreensão oral baseada
no conteúdo do texto.

8’ (+/-)

40

5’ (+/-)

20

Leitura do texto ou de um excerto em
voz alta.

3.º

1

Produção Oral /
Spoken Production

Descrição oral de uma
imagem.

O tempo de duração sugerido para cada atividade é indicado para permitir uma melhor gestão da prestação

dos alunos.

3. Critérios gerais de classificação
Os domínios da interação oral/spoken interaction, da leitura/reading e da produção oral/spoken production serão
avaliados tendo em conta os seguintes parâmetros: fluência e pronúncia; vocabulário e correção gramatical;
interação; complexidade do discurso.
Cada um desses parâmetros tem uma ponderação diferente que se apresenta no Quadro 3.
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Quadro 3 — Percentagem atribuída a cada parâmetro
Parâmetro

Percentagem

Fluência e pronúncia

20%

Vocabulário e correção gramatical

30%

Interação

25%

Complexidade do discurso

25%

A versão integral dos critérios de classificação será divulgada em tempo oportuno.

4. Material
Dado tratar-se de uma prova oral, os alunos não poderão recorrer a nenhum tipo de material para além do
fornecido pelo júri da prova.
De suporte ao 2.º momento, o júri fornecerá um texto e, ao 3.º momento, uma imagem.

5. Duração
A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos.

Observação: Como a Prova de Equivalência à Frequência de Inglês é constituída por duas componentes (a
escrita e a oral), a classificação das provas corresponde à média aritmética simples, arredondada às
unidades, das classificações das duas componentes.

Página 4 de 4

Ano Letivo 2020 / 2021
INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
2º Ciclo do Ensino Básico

62 - Matemática | 2021
_________________________________________________________________________________
1
Este documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 2º 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 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
• Organização e Tratamento de Dados

2. Caraterísticas e estrutura
A prova é constituída por dois cadernos (Caderno 1 e Caderno 2). Na resolução do Caderno 1, é permitido o
uso de calculadora. Na resolução do Caderno 2, não é permitido o uso de calculadora. 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.
A prova é cotada para 100 pontos.

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. 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 for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em primeiro
lugar.
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. As respostas aos itens
de seleção que não respeitam a instrução (por exemplo, rodear ou sublinhar a opção selecionada em vez de a
assinalar com X) são consideradas em igualdade de circunstâncias com aquelas em que a instrução é respeitada,
desde que seja possível identificar inequivocamente a opção selecionada.Nos itens de resposta curta, as respostas
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são classificadas de forma dicotómica ou por níveis de desempenho, de acordo com os critérios específicos. 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.
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. Qualquer resposta que não atinja
o nível 1 de desempenho é classificada com zero pontos. Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação
apresentam-se organizados por etapas, correspondendo a cada etapa uma dada pontuação. 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 em que não sejam explicitadas todas as etapas previstas nos critérios específicos, a
pontuação a atribuir a cada uma das etapas não expressas, mas cujo conhecimento ou utilização esteja implícito
na resolução apresentada, é a que consta nos critérios específicos. As respostas que não apresentem exatamente
os processos de resolução, os termos ou as expressões constantes nos critérios específicos 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. A classificação das
respostas aos itens que impliquem a realização de cálculos tem em conta a apresentação de todos os cálculos
efetuados. A apresentação apenas do resultado final é classificada com zero pontos.
No caso de a resposta apresentar um erro (de cálculo ou de transcrição) numa das etapas, se a dificuldade de
resolução das etapas subsequentes se mantiver, a pontuação a atribuir a cada uma delas é a que consta nos
critérios específicos. Se a dificuldade de resolução de alguma das etapas subsequentes diminuir significativamente
em virtude do erro cometido, a pontuação máxima a atribuir a essa etapa é a parte inteira de metade da pontuação
prevista. Se, na resposta, for omitida a unidade de medida, a pontuação a atribuir é a que consta nos critérios
específicos, não havendo lugar a desvalorização alguma. Se, na resposta, for utilizado o sinal de igual quando, em
rigor, deveria ser usado o sinal de aproximadamente igual, a pontuação a atribuir é a que consta nos critérios
específicos, não havendo lugar a desvalorização alguma.
Situações específicas sujeitas a desvalorização, que podem ocorrer nas respostas aos itens de construção,
cujos critérios específicos se apresentam organizados por níveis de desempenho ou por etapas:
•Ocorrência de erros de cálculo;
•Apresentação de cálculos intermédios com um número de casas decimais diferente do solicitado, ou com
um arredondamento incorreto, ou com aproximação, quando esta não é solicitada para o valor pedido;
•Apresentação do valor pedido numa forma diferente da solicitada, ou com um número de casas decimais
diferente do solicitado, ou com um arredondamento incorreto;
•Utilização de simbologia ou de expressões incorretas do ponto de vista formal.
Verificando-se alguma destas situações específicas na resposta a um item, aplicam-se as desvalorizações
seguintes:
• 1 ponto pela ocorrência de uma ou duas das situações descritas;
• 2 pontos pela ocorrência de três ou quatro das situações descritas.

4. Material
O aluno deve ser portador de:
• caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta;
• lápis, borracha, régua graduada, compasso, esquadro e transferidor;
• calculadora que satisfaça cumulativamente as seguintes condições: – 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.

5. Duração
A prova tem a duração de 90 minutos, distribuídos da seguinte forma:
• Caderno 1 – 30 minutos.
• Caderno 2 – 60 minutos.
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1
Este documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 2º 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 de Português de 6º ano tem por referência os documentos curriculares em vigor:
a) os programas e demais documentos curriculares;
b) o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, de acordo com o estipulado no ponto 2 da página 4 da
Carta de Solicitação n.º 1/2018, de 2 de novembro;
c) as Aprendizagens Essenciais, na intersecção com o que se encontra inscrito nos demais documentos
curriculares em vigor (ver alínea b)), no que respeita às provas de avaliação externa seguintes:
(Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Básico e Aprendizagens Essenciais e permite avaliar a
aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre cinco domínios de
referência: Oralidade( compreensão), Leitura, Educação Literária, Gramática, Escrita.

2. Caraterísticas e estrutura
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
e resposta extensa).
Os itens podem ter como suporte textos literários e textos não literários.
A prova reflete a complementaridade dos domínios de referência da disciplina.
As respostas aos itens podem implicar a mobilização de conhecimentos sobre as obras e os textos
obrigatoriamente estudados no 6º ano de escolaridade (por exemplo, para escrever um pequeno texto narrativo).
Na classificação das respostas a alguns itens, além de aspetos de conteúdo, podem ser considerados aspetos de
correção linguística.
A prova integra um item de resposta extensa (de 140 até um máximo de 200 palavras) em que se avaliam os
aspetos seguintes: Tema e Tipologia, Coerência e Pertinência da informação, Estrutura e Coesão, Morfologia e
Sintaxe, Repertório Vocabular e Ortografia.
Os itens que têm como suporte um texto oral são orientados por uma gravação que, além desse texto, inclui
instruções e pausas para leitura e resposta.
A prova é cotada para 100 pontos.
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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. 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 for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em primeiro
lugar.
ITENS de SELEÇAO:
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.
Ordenação, a cotação do item só é atribuída às respostas em que a sequência esteja integralmente correta e
completa. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.
Associação, a cotação do item só é atribuída às respostas em que a associação esteja totalmente correta e
completa. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.
ITENS de CONSTRUÇÃO:
Nos itens de completamento e nos de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente
corretas. Podem 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. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.
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, de pontuação, lexical, morfológico e sintático.
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 Tema
e Tipologia, Coerência e Pertinência da Informação, Estrutura e Coesão, Morfologia e Sintaxe, Repertório
Vocabular, Ortografia. Neste item, são desvalorizadas as respostas que não respeitem as indicações apresentadas
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 47 palavras.

4. Material
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
Não é permitida a consulta de dicionário.
Não é permitido o uso de corretor.

5. Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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1
Este documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 2º Ciclo da disciplina
de Tecnologias da Informação e Comunicação, 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 a documentação legal em vigor.
A prova desta disciplina permite avaliar as aprendizagens e os conteúdos enquadrados no programa da
disciplina, tendo por referência as aprendizagens essenciais englobando os domínios da Segurança,
responsabilidade e respeito em ambientes digitais; Investigar e pesquisar; Comunicar e colaborar; Criar e inovar
dos 5º e 6º anos.

2. Caraterísticas e estrutura
A prova é de caráter escrito.
Estrutura-se em quatro grupos, em que cada um apresenta a aplicação conhecimento lecionados, através da
resposta a diversas questões teóricas.
2.1 GRUPO I
2.1.1 DOMÍNIO - SEGURANÇA, RESPONSABILIDADE E RESPEITO EM AMBIENTES DIGITAIS
2.1.2 Conteúdos
2.1.2.1 Impacto das TIC
2.1.2.2Comportamentos seguros
2.1.2.3 Direitos de autor
2.1.3 Cotação(em pontos) - 25 (vinte e cinco)
2.2 GRUPO II
2.2.1 DOMÍNIO - INVESTIGAR E PESQUISAR
2.2.2 Conteúdos
2.2.2.1 Metodologia de trabalho
2.2.2.2 Navegadores e navegar
2.2.2.3 Pesquisar
2.2.3 Cotação(em pontos) - 25 (vinte e cinco)
2.3 GRUPO III
2.3.1 DOMÍNIO - COMUNICAR E COLABORAR
2.3.2 Conteúdos
2.3.2.1 Sistemas de gestão de aprendizagem
2.3.2.2 Comunicar e colaborar
2.3.3 Cotação(em pontos) - 25 (vinte e cinco)
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2.4 GRUPO IV
2.4.1 DOMÍNIO - CRIAR E INOVAR
2.4.2 Conteúdos
2.4.2.1 Processamento de texto
2.4.2.2 Apresentações multimédia
2.4.2.3 Programação
2.4.3 Cotação(em pontos) - 25 (vinte e cinco)
As questões serão do tipo, escolha múltipla e/ou verdadeiro ou falso e/ou preenchimento de espaços e/ou
correspondência.

3. Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada questão resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de
classificação de desempenho apresentados para cada item. As respostas ilegíveis são classificadas com zero
pontos.

4. Material
O aluno apenas pode usar, material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta e não é
permitido o uso de corretor. As respostas são executadas no enunciado fornecido pelo estabelecimento de
ensino.
• Folhas de prova e de rascunho fornecidas pelo estabelecimento de ensino;
• Caneta ou esferográfica azul ou preta.

5. Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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