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Calendário de Provas de Final de Ciclo 

(Todas as provas são realizadas na EB da Venda do Pinheiro, sede de agrupamento) 

1.º Ciclo do Ensino Básico – 4.º Ano 
 

Horas 19 de maio 21 de maio 9 de julho 14 de julho 

9:30 
1.ª Fase 

Português 
1.ª Fase 

Matemática 
2.ª Fase 

Português 
2.ª Fase 

Matemática  

 

2.º Ciclo do Ensino Básico – 6.ºAno 

Horas 19 de maio 21 de maio 9 de julho 14 de julho 

9:30   
2.ª Fase 

Português 
2.ª Fase 

Matemática 

14:00 
1.ª Fase 

Português 
1.ª Fase 

Matemática 
  

 

3.º Ciclo do Ensino Básico – 9.ºAno 

Horas 17 de junho 23 de junho 25 de junho 27 de junho 

9:30 
1.ª Chamada 

Português 
1.ª Chamada 
Matemática 

2.ª Chamada 
Português 

2.ª Chamada 
Matemática 

   

 
 

Calendário de Provas de Equivalência à Frequência 

(Todas as provas são realizadas na EB da Venda do Pinheiro, sede de agrupamento) 

1.º ciclo  

Dia Hora Disciplina Tipo de prova Duração (em 
minutos) 

7 de julho 14:30 Expressões artísticas Escrita e prática 90 

8 de julho 9:00 Estudo do meio Escrita 90 

9 de julho 12:00 Português Oral 15 

 

2.º ciclo – 2.ª fase 

Dia Hora Disciplina Tipo de prova Duração (em minutos) 

7 de julho 9:00 Ciências naturais Escrita  90 

7 de julho 14:30 Educação musical Escrita e prática 60 + 15 

8 de julho 9:00 História e geografia de Portugal Escrita 90 

8 de julho 14:30 Educação visual Escrita 90 + 30 de tolerância 

9 de julho 12:00 Português Oral 15 

9 de julho 14:30 Educação tecnológica Escrita e prática 45 + 45 

10 de julho 9:00 Educação física Escrita e prática 45 + 45 

10 de julho  14:30 Inglês Escrita e oral 90 + 15 
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3.º ciclo – 1.ª Fase 

Dia Hora Disciplina Tipo de prova Duração (em minutos) 

16 de junho 9:00 Ciências naturais Escrita 90 

17 de junho 12:00 Português Oral 15 

17 de junho 14:30 Inglês Escrita e oral  90 + 15 

18 de junho 9:00 Educação física Escrita e prática 45 + 45 

18 de junho 14:30 Físico-química Escrita 90 

19 de junho 9:00 Educação visual Escrita 90 + 30 de tolerância 

19 de junho  14:30 História Escrita 90 

20 de junho 9:00 Espanhol Escrita e oral  90 + 15 

24 de junho 9:00 Geografia Escrita 90 

25 de junho 12:00 Português (2.ª chamada) Oral 15 

 

3.º ciclo – 2.ª Fase 

Dia Hora Disciplina Tipo de prova Duração (em minutos) 

2 de setembro 9:00 Educação física Escrita e prática 45 + 45 

2 de setembro 14:30 Inglês Escrita e oral  90 + 15 

3 de setembro 9:00 Educação visual Escrita 90 + 30 de tolerância 

3 de setembro 14:30 Espanhol Escrita e oral  90 + 15 

4 de setembro 9:00 Ciências naturais Escrita 90 

4 de setembro 14:30 Geografia Escrita 90 

5 de setembro 9:00 História Escrita 90 

5 de setembro 14:30 Físico-química Escrita 90 
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INFORMAÇÃO – Prova Final de Ciclo a Nível de Escola 
 

Matemática                             Abril 2014 
 

Prova _______ | 2014 

 
1.º Ciclo do Ensino Básico 
 
 

O presente documento divulga a informação relativa à prova final de ciclo a nível de escola da 
disciplina de Matemática, a realizar em 2014, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 
 

 
1. Local de realização da prova 

 
EB Venda do Pinheiro 

 
2. Objeto de avaliação 

 
 A prova tem por referência o Programa de Matemática do Ensino Básico, aplicando-se 
supletivamente as Metas Curriculares de Matemática, 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, exceto os relativos à construção de frisos, do tema 
Geometria e Medida, e os relativos às situações aleatórias, do tema Organização e tratamento de 
dados. A prova reflete uma visão integradora dos diferentes conteúdos programáticos trabalhados 
pelos alunos permitindo que cada item apresente uma estrutura clara exigindo conceitos 
matemáticos simples. 

 
3. Caracterização 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 e gráficos.  

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas do Programa. 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 apresentando a seguinte valorização:  

Tema I — Números e operações e Tema II — Geometria e Medida  35 a 50 pontos cada um dos 

Temas;  

Tema III— Organização e tratamento de dados, de 10 a 25 pontos.  

 
4. 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.  



 

Página 2 de 2 
 

 

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 só é atribuída às respostas em que a 

sequência esteja integralmente correta e completa. Todas as outras respostas são classificadas 

com zero pontos. 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 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 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.  

 
5. Material 

 
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével 

preta. 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. 

 
6. Duração 

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

seguinte forma: 

 

Caderno 1 — 45 minutos, a que acresce a tolerância de 15 minutos;   

Caderno 2 — 45 minutos, a que acresce a tolerância de 15 minutos.  

 

No final do tempo previsto para a realização de cada um dos cadernos, o aluno pode utilizar o 

período de tolerância concedido, devendo, neste caso, permanecer na sala durante esse período. 

Após o período de tolerância atribuído para a realização do Caderno 1, haverá um intervalo de 15 

minutos.  

 

O Caderno 1 é recolhido ao fim de 60 minutos ou de 45 minutos, consoante o aluno utilize ou não 

o período de tolerância. O Caderno 2 é recolhido ao fim de 60 minutos ou de 45 minutos, 

consoante o aluno utilize ou não o período de tolerância.  
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INFORMAÇÃO – Prova Final de Ciclo a Nível de Escola 
 

Português                             Abril 2014 
 

Prova _______ | 2014 

 
1.º Ciclo do Ensino Básico 
 
 

O presente documento divulga a informação relativa à prova final de ciclo a nível de escola da 
disciplina de Português, a realizar em 2014, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 
 

 
1. Local de realização da prova 

 
EB Venda do Pinheiro 

 
2. Objeto de avaliação 

 
A prova final tem por referência o Programa de Português aplicando-se supletivamente as Metas 
Curriculares de Português, e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova 
escrita de duração limitada, nos domínios da Leitura e Escrita, da Educação Literária e da 
Gramática. No domínio da Leitura e Escrita serão usados textos com linguagem clara e simples 
exigindo uma compreensão essencialmente literal. No domínio da Gramática, serão avaliados 
apenas os conteúdos comuns ao programa de Português do Ensino Básico e às Metas Curriculares 
de Português.  

 
3. Caracterização da prova 
 
A prova é realizada no enunciado. 

 

A prova é constutuída por duas paartes, apresentadas em dois cadernos (Caderno 1 e Caderno 2). 

 

A prova é cotada para 100 pontos com a seguinte distribuição, por domínio: 

Grupo I - Leitura e Escrita, Educação Literária, 50 pontos; 

Grupo II  Gramática, 20 pontos;  

Grupo III Escrita, 30 pontos. 

 

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 narrativo com vocabulário 

simples e claro e estrutura frásica pouco complexa; a outra parte tem como suporte um texto de 

carácter informativo.  

No Grupo II, avalia-se a aprendizagem no domínio da Gramática, através de itens de seleção e de 

itens de construção. 



 

Página 2 de 3 
 

 

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 de seleção, num número de 6 a 12, abrange: Escolha múltipla; Associação; 

Ordenação e Completamento. A cotação por item situa-se num intervalo de 2 a 6 pontos. 

 

Os itens de construção, também de 6 a 12, têm a forma de Completamento; Resposta curta e 

Resposta restrita, com uma cotação entre 2 a 8 pontos.  

 

O item de resposta extensa tem de cotação 30 pontos. 

 
4. 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. 

 

A classificação das provas nas quais se apresente, pelo menos, uma resposta escrita integralmente 

em maiúsculas é sujeita a uma desvalorização de dois pontos.  

 

No presente ano letivo, na classificação das provas, continuarão a ser consideradas corretas as 

grafias que seguirem o que se encontra previsto quer no Acordo Ortográfico de 1945, quer no 

Acordo Ortográfico de 1990 (atualmente em vigor), mesmo quando se utilizem as duas grafias 

numa mesma prova. 

 

- 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 só é atribuída às respostas em que a sequência 

apresentada esteja integralmente correta e completa. Todas as outras respostas são classificadas 

com zero pontos.  

 

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 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 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 
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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 ortográfico, 

de pontuação, lexical, morfológico e sintático, com a seguinte combinação: –grupo A: planos 

ortográfico e de pontuação; –grupo B: planos lexical, morfológico e sintático.  

 

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

Tema e Tipologia; Coerência e Adequação da Informação; Estrutura e Coesão; Morfologia e 

Sintaxe; Repertório Vocabular; Ortografia. 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 classificado 

com zero pontos em todos os parâmetros. A indicação de um número mínimo de palavras, 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:  a desvalorização 

de 1 ponto se a extensão do texto for de 60 a 89 palavras;  a desvalorização de 2 pontos se a 

extensão do texto for de 30 a 59 palavras; a desvalorização de 20 pontos se a extensão do texto 

for inferior a 1/3 do limite mínimo (30 palavras).  

 
5. Material 

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

 

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

seguinte forma: 

Caderno 1 — 60 minutos, a que acresce a tolerância de 20 minutos;  

Caderno 2 — 30 minutos, a que acresce a tolerância de 10 minutos.  

 

No final do tempo previsto para a realização de cada um dos cadernos, o aluno pode utilizar o 

período de tolerância concedido, devendo, neste caso, permanecer na sala durante esse período. 

Após o período de tolerância atribuído para a realização do Caderno 1, haverá um intervalo de 15 

minutos. O Caderno 1 é recolhido ao fim de 60 minutos ou de 80 minutos, consoante o aluno 

utilize ou não o período de tolerância. O Caderno 2 é recolhido ao fim de 30 minutos ou de 40 

minutos, consoante o aluno utilize ou não o período de tolerância. 
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INFORMAÇÃO – Prova de Equivalência à Frequência 
 

Estudo do Meio                             Abril 2014 
 

Prova 22 | 2014 

 
1.º Ciclo do Ensino Básico 
 
 

O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência da 
disciplina de Estudo do Meio, a realizar em 2014, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 
 

 
1. Local de realização da prova 

 
EB Venda do Pinheiro 

 
2. Objeto de avaliação 

 
A prova final tem por referência o Programa de Estudo do Meio, homologado pelo Despacho n.º 
139/ME/1990, 16 de agosto, e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova 
escrita de duração limitada nos seguintes domínios: • À descoberta de si mesmo; • À descoberta 
dos outros e das instituições; • À descoberta do ambiente natural; • À descoberta das inter-
relações entre espaços; • À descoberta dos materiais e objetos; • À descoberta das inter-relações 
entre a natureza e a sociedade.  

 
3. Caracterização da prova 

 

O aluno realiza a prova no enunciado. A prova apresenta dois grupos de itens (itens de seleção e 

itens de construção) distribuídos por dois cadernos (Caderno 1 e Caderno 2), refletindo uma visão 

integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina. Os itens da prova 

podem estruturar-se em torno de informações que podem ser fornecidas sob a forma de pequenos 

textos (descrição de situações/experiências em contextos reais, extratos de artigos de revistas 

científicas, de jornais, ou de outras fontes), figuras, gráficos ou tabelas. Tipologia de itens: Itens 

de seleção; Escolha múltipla; Associação/Correspondência; ordenação;  Itens de construção; 

Resposta curta; Resposta restrita. Alguns dos itens de escolha múltipla, de 

associação/correspondência e de resposta curta podem apresentar-se sob a forma de tarefas de 

completamento. A valorização relativa dos domínios é a seguinte: CADERNO 1 -À Descoberta de si 

mesmo 27 pontos; - À Descoberta dos outros e das instituições, 16 pontos;  -  À Descoberta do 

ambiente natural, 17 pontos;  CADERNO 2 - À Descoberta das inter-relações entre espaços,  17 

pontos;   -À Descoberta dos materiais e objetos, 10 pontos; - À Descoberta das inter-relações 

entre a natureza e a sociedade,  13  pontos. 
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4. 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. 
 
Na classificação das provas, continuarão a ser consideradas corretas as grafias que seguirem o que 
se encontra previsto quer no Acordo de 1945, quer no Acordo de 1990 (atualmente em vigor), 
mesmo quando se utilizem as duas grafias numa mesma prova.  
 
Itens de seleção: Escolha Múltipla - 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 ou mais do que uma opção. Não há lugar a 
classificações intermédias; Associação ou Correspondência - Os critérios de classificação dos itens 
de associação ou 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 
ou seja omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada. Não há lugar a 
classificações intermédias; 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; 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.    
 
5. Material 
 
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta preta 
indelével. 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.  
 
6. Duração 

 
A prova tem a duração de 90 minutos, distribuídos pelo Caderno 1 e Caderno 2.  
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INFORMAÇÃO – Prova de Equivalência à Frequência 
 

Expressões Artísticas                             Abril 2014 
 

Prova 23 | 2014 

 
1.º Ciclo do Ensino Básico 
 
 

O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência da 
disciplina de Expressões Artísticas, a realizar em 2014, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 
 

 
1. Local de realização da prova 

 
EB Venda do Pinheiro 

 
2. Objeto de avaliação 

 
A prova final tem por referência o Programa da área disciplinar de expressão artística, 
homologado pelo Despacho n.º 139/ME/1990, 16 de Agosto, e permite avaliar a aprendizagem 
passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada nos seguintes domínios: • Desenho • 
Pintura • Jogos de exploração • Representação do som.  

 
3. Caracterização da prova 
 

 A prova tem parte escrita e parte prática, sendo esta realizada no enunciado. Na componente 

escrita pretende-se avaliar o produto final na área da expressão plástica, implicando um registo 

escrito e a utilização de diferentes materiais. A parte prática requer a manipulação de materiais e 

instrumentos avaliando-se a expressão e educação musical e expressão e educação dramática. 

 

A prova apresenta-se organizada em dois cadernos: CADERNO I - PROVA ESCRITA  - expressão e 

educação plástica (Desenho e Pintura): 40 pontos; CADERNO II - PROVA PRÁTICA - expressão e 

educação musical e expressão e educação dramática-(Jogos de exploração e de representação do 

som): 60 pontos. 

 
4. Critérios gerais de classificação 

 
A classificação a atribuir decorre: da correção da atividade, face ao requerido; da criatividade 
apresentada no produto final; da expressividade colocada no seu todo.  
 
5. Material 
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O aluno pode usar, como material: lápis de carvão; lápis de cor; canetas de feltro; cola; tesoura; 
régua de 30 cm; borracha. O restante material a utilizar será fornecido com a prova de exame. É 
fornecida uma folha de rascunho ao aluno. Não é permitido o uso de corretor.  
 
6. Duração 
 
A prova tem a duração de 90 minutos.  
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INFORMAÇÃO – Prova de Equivalência à Frequência 
 

Português - Prova Oral                            Abril 2014 
 

Prova _______ | 2014 

 
1.º Ciclo do Ensino Básico 
 
 

O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência da 
disciplina de Português, a realizar em 2014, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 
 

 
1. Local de realização da prova 

 
EB Venda do Pinheiro 

 
2. Objeto de avaliação 

 
A prova final tem por referência o Programa de Português, homologado pelo Despacho n.º 
139/ME/1990, 16 de Agosto, e permite avaliar a aprendizagem numa prova de duração limitada 
nos domínios da Compreensão Oral -Prestar atenção ao que ouve: articular a informação retida 
com conhecimentos prévios; responder a questões acerca do que ouviu ler e Expressão Oral:usar a 
palavra de uma forma clara e audível; produzir discursos com diferentes finalidades de acordo 
com intenções específicas (relatar, recontar, contar).  

 
3. Caracterização da prova 
 
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.  

 Na expressão oral, avalia-se a aprendizagem no domínio da produção de um texto oral, na 

modalidade de conto sobre uma sequência de imagens que o aluno deve organizar.  

 
4. Critérios gerais de classificação 

 
A prova é cotada para 100 pontos. Grupo I Compreensão do oral 45 pontos; Grupo II Expressão 

Oral 55 pontos. A prova contém itens de seleção (escolha múltipla) e itens de construção 

(resposta extensa). 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. Se o aluno responder a um mesmo item 

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

classificada(s), deve ser considerada a resposta que surgir em primeiro lugar.  
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Itens de seleção - Escolha Múltipla - A cotação total do item só é atribuída às respostas que 

apresentem de forma inequívoca a única resposta correta. São classificadas com zero pontos as 

respostas em que seja assinalada: - uma opção incorreta; - mais do que uma opção. Não há lugar a 

classificação intermédias. 

 Itens de construção - Resposta Extensa - Os critérios de classificação das respostas aos itens de 

resposta extensa apresentam-se organizados por níveis de desempenho atribuindo 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 tidos em consideração. 

 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.  

 

 
5. Material 

 
O aluno apenas usa como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta preta para 
assinalar na folha as opções corretas que respondem às perguntas feitas oralmente pelo 
examinador acerca do texto que lhe foi lido. 
 
Na parte da expressão oral, é fornecido ao aluno uma folha com um conjunto de imagens.  
 

6. Duração 
 

Até 15 minutos 
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INFORMAÇÃO – Prova de Equivalência à Frequência 
 

Ciências Naturais                             Abril 2014 
 

Prova 02 | 2014 

 
2.º Ciclo do Ensino Básico 
 
 

O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência da 
disciplina de Ciências Naturais, a realizar em 2014, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 
 

 
1. Local de realização da prova 

 
EB Venda do Pinheiro 

 
2. Objeto de avaliação 

 
A prova de equivalência à frequência de Ciências Naturais tem por referência as temas e os 
conteúdos essenciais do Programa da antiga disciplina de Ciências da Natureza (1991) e as metas 
curriculares da disciplina de Ciências Naturais para o 2º ciclo do ensino básico, que se organizam 
em cinco temas: A Água, o Ar, as Rochas e o Solo - Materiais terrestres; Diversidade de seres vivos 
e suas interações com o meio; unidade na divesrsidade de seres vivos; processos vitais comuns aos 
seres vivos e agressões do meio e integridade do organismo. 
A prova permite avaliar, no âmbito dos cinco temas organizadores, a aprendizagem passível de 
avaliação numa prova escrita de duração limitada, enquadrada por um conjunto de capacidades, 
nomeadamente:  
- interpretação e compreensão de leis e modelos científicos;  
- interpretação de representações gráficas; 
- interpretação de dados; 
- interpretação de fontes de informação diversas;  

 
3. Caracterização da prova 
 
A prova  escrita está dividida em cinco grupos, sendo todas as perguntas de resposta obrigatória. 

Cada grupo corresponde, respetivamente, a cada um dos grandes temas organizadores do 

programa: 

Grupo I – A Água, o ar, as rochas e o solo - Materiais terrestres – 20 pontos. 

Grupo II - Diversidade de seres vivos e as suas interações com o meio - 25 pontos. 

Grupo III – Unidade na diversidade de seres vivos - 15  pontos. 

Grupo IV – Processos vitais comuns aos seres vivos  - 30 pontos. 

Grupo V - Agressões do meio e integridade do organismo-10 pontos . 
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Em todos os grupos existem itens fechados que podem ser dos seguintes tipos: Item de Seleção: - 

escolha múltipla, associação/correspondência, ordenação; Itens de Construção: resposta curta e 

resposta restrita. 

 

Cada grupo de itens pode ser introduzido por documentos (textos, tabelas, gráficos ou figuras 

esquemáticas).  

 

Os dados imprescindíveis à resolução dos itens são indicados no enunciado, nos gráficos, nas 

figuras ou nas tabelas que lhes estão anexas. 

 
4. Critérios gerais de classificação 

 
Será atribuída a totalidade da cotação às respostas que apresentem: 

- Clareza na apresentação dos conceitos;  

- Coerência de resposta; 

- Estruturação da resposta;  

- Utilização correta do vocabulário científico específico da disciplina. 

 

Será atribuída uma cotação parcial sempre que a resolução não esteja totalmente correta.  

Será atribuída a cotação zero quando a resolução apresentada não seja percetível. Em caso de 

engano, este deve ser riscado e corrigido, à frente, de modo bem legível. 

As questões não devidamente identificadas são classificadas com zero pontos, salvo se, em caso 

de omissão ou de engano, for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 

Se o aluno responder a um mesmo item mais 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:  

 

Nas questões de escolha múltipla em que é pedida apenas uma opção ou nas questões de 

estabelecimento de correspondências, as respostas que contenham mais de uma alternativa ou 

uma opção incorreta serão anuladas. 

 A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentam de forma inequívoca a única 

opção correta. Não haverá lugar a classificações intermédias. 

Nas questões de associação/correspondência não será considerada válida a relação entre um 

elemento de um dado conjunto com mais do que um elemento do outro conjunto. 

Nas questões de ordenação a cotação total só é atribuída às respostas em que a sequência esteja 

integralmente correta e completa.  

Serão cotadas com zero pontos questões que apresentem sequência incorreta ou seja omitido 

qualquer elemento da sequência solicitada.  

Não há lugar a cotações intermédias. Na elaboração de legendas e questões de correspondência a 

cotação será distribuída equitativamente. 
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Itens de construção: 

 

Nas questões de resposta curta são classificadas as respostas corretas com a cotação total do 

item. As respostas são classificadas de acordo com os elementos solicitados e apresentados. Não 

há lugar a cotações intermédias. Se a resposta contiver elementos contraditórios ou que excedam 

o solicitado deve ser classificada com zero pontos. 

Nas questões de resposta restrita as classificações são feitas de acordo com os níveis de 

desempenho, sendo que cada um corresponde a uma dada pontuação. Qualquer resposta que não 

atinja o nível 1 será cotada com zero pontos. Se a resposta contiver elementos contraditórios são 

considerados para efeito de classificação apenas os tópicos que não apresentem esses elementos. 

É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no 

domínio específico da disciplina. A classificação das respostas centra-se nos tópicos de referência, 

tendo em conta o rigor científico dos conteúdos e a organização lógico-temática das ideias 

expressas no texto elaborado. 

A classificação não será prejudicada pela utilização de dados/ valores incorretos obtidos em 

cálculos anteriores, desde que o grau de dificuldade se mantenha. 

Qualquer tentativa de fraude durante a realização da prova acarretará a anulação da questão ou 

da prova consoante os casos. 

 

 
5. Material 

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

tinta indelével, azul ou preta. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo 

oficial). 

Não é permitida a utilização de corretor.  

 
6. Duração 

 
A prova tem a duração de 90 minutos, não sendo concedida qualquer tolerância. 
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INFORMAÇÃO – Prova de Equivalência à Frequência 
 

Educação Física                             Abril 2014 
 

Prova 28 | 2014 

 
2.º do Ensino Básico 
 
 

O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência da 
disciplina de Educação Física, a realizar em 2014, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 
 

 
1. Local de realização da prova 

 
EB Venda do Pinheiro 

 
2. Objeto de avaliação 

 
 A prova de exame de equivalência à frequência da disciplina de Educação Física do 2º ciclo, visa 
as aprendizagens e competências específicas da disciplina, consagradas nos Programas Nacionais 
de Educação Física (nível introdutório), Projeto Curricular e Educativo do Agrupamento. 

 
3. Caracterização da prova 
 
Constituída por prova escrita e prova prática de 45 minutos cada, com intervalo de 20 minutos 

entre as duas partes da prova. 

A prova escrita é constituída por 4 grupos de questões relativas às seguintes matérias: 

- Grupo 1- Corpo Humano (24 pontos);  

- Grupo 2- Atletismo e Badminton (13 pontos);  

- Grupo 3- Desportos Colectivos (40 pontos);  

- Grupo 4- Ginástica de Solo e Aparelhos (23 pontos).  

As questões apresentadas, solicitam leitura e descrição de figuras apresentadas, afirmações 

verdadeiras e falsas que o aluno terá de identificar, frases incompletas e perguntas de breve 

desenvolvimento. 

A prova prática apresenta três grupos, abordando cada um as seguintes matérias, no domínio das 

atividades físicas desportivas, sendo todos os exercícios de realização obrigatória: 

- Grupo 1- Testes do Fitnessgram/Avaliação da Condição Física (30 pontos); 

   * Teste resistência e flexibilidade. Os resultados obtidos em cada um dos dois testes serão 

comparados/interpretados com os valores da tabela ZSAF, verificando-se se o aluno se encontra 

ou não dentro dos padrões da zona saudável de aptidão física.  

- Grupo 2- Ginástica de solo (24 pontos) e ginástica de aparelhos (16 pontos); 

   * Enrolamento à frente e à retaguarda; roda; ponte; avião; apoio facial invertido de cabeça ou 

apoio facial invertido; salto ao eixo; saltos de minitrampolim: vela; engrupado; carpa; pirueta. 
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- Grupo 3- Desportos Coletivos (30 pontos). 

   * O aluno tem de optar por duas de quatro modalidades coletivas (futebol, voleibol, basquetebol 

e andebol). Em cada modalidade o aluno irá realizar exercícios critério e gestos técnicos 

específicos da mesma. 

 
4. Critérios gerais de classificação 

 
 Na prova escrita será atribuída a totalidade da cotação às respostas que apresentem: 

- Clareza na apresentação dos conceitos;  

- Coerência de resposta; 

- Estruturação da resposta;  

- Utilização correta do vocabulário científico específico da disciplina. 

Será atribuída uma cotação parcial sempre que a resolução não esteja totalmente correta. Será 

atribuída a cotação zero quando a resolução apresentada não seja percetível. 

Em caso de engano, este deve ser riscado e corrigido, à frente, de modo bem legível. 

As questões não devidamente identificadas são classificadas com zero pontos, salvo se, em caso 

de omissão ou de engano, for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 

Se o aluno responder a um mesmo item mais 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: 

Nas questões de alternativa válida V/F e na elaboração de legendas, em que é pedida apenas uma 

opção, as respostas nas questões que contenham mais de uma alternativa serão anuladas.  

A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentam de forma inequívoca a única 

opção correta. 

Não haverá lugar a classificações intermédias. 

Nas questões de alternativa válida V/F e na elaboração de legendas a cotação será distribuída 

equitativamente. 

 

Itens de construção: 

Nas questões de resposta restrita os critérios de classificação 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. 

Qualquer tentativa de fraude durante a realização da prova acarretará a anulação da questão ou 

da prova, consoante os casos. 

 

Prova prática: 

A avaliação a atribuir a cada exercício da prova prática, resulta da aplicação dos critérios gerais e 

dos critérios específicos de classificação. 

Nesta prova, a avaliação é feita por observação de componentes críticas referentes a cada 

exercício/critério. 
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O aluno realiza o exercício/critério sendo observadas as componentes críticas de cada gesto 

técnico. Será atribuída a totalidade da cotação aos exercícios onde seja observada a realização de 

todas as componentes críticas. Caso não sejam concretizadas com sucesso, pelo aluno, todas as 

componentes críticas, será atribuída uma cotação parcial. Será atribuída a cotação zero quando 

não se observa a realização de qualquer componente crítica. 

A classificação final da prova de equivalência à frequência de 2º ciclo será atribuída de acordo 

com o nº4, do artigo 17º, do Despacho Normativo nº 5/2013, de 8 de abril. 

 

 
5. Material 

 
Material necessário à prova escrita: O examinando apenas pode usar na prova, como material de 

escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

 

Material necessário à prova prática: uma bola basquetebol, uma bola de futebol, uma bola de 

voleibol, uma bola de andebol, doze pinos, duas tabelas de basquetebol, tapete de ginástica 

(“rolo”), colchões de ginástica, colchões de quedas, minitrampolim, boque, balizas de futebol, 

rede de voleibol e dois postes de voleibol. 

O examinando deve ser portador de material específico para a prática da disciplina de educação 

física: camisola, calções, sapatos de ténis apropriados para pavilhão, sapatilhas de ginástica e 

fato de treino (opcional). Os sapatos de ténis a utilizar na prova não podem vir calçados do 

exterior. 

 

 
6. Duração 

 
1ª parte - prova escrita com duração de 45 minutos. 

2ª parte - prova prática com duração de 45 minutos. 

Existe um intervalo de 20 minutos entre as duas provas. 
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INFORMAÇÃO – Prova de Equivalência à Frequência 
 

Escolher a Disciplina                             Abril 2014 
 

Prova 12 | 2014 

 
2.º do Ensino Básico 
 
 

O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência da 
disciplina de Educação Musical, a realizar em 2014, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 
 

 
1. Local de realização da prova 

 
EB Venda do Pinheiro 

 
2. Objeto de avaliação 

 
A prova tem por referência o Programa de Educação Musical em vigor para o 2º ciclo do ensino 
básico. As Orientações Curriculares para o ensino básico da disciplina de Educação Musical 
referem cinco temas organizadores: Timbre, Altura, Ritmo, Dinâmica, Forma.  
Na prova de equivalência à frequência de Educação Musical será avaliada, no âmbito dos cinco 
temas organizadores, a aprendizagem e as competências passíveis de avaliação numa prova 
escrita e prática de duração limitada enquadrada por um conjunto de capacidades e 
competências, nomeadamente:   
- Classificação e identificação visual/ auditiva de elementos vários; 
- Identificação de elementos relativos à escrita musical; 
- Realização de exercícios de escrita e leitura na pauta musical; 
- Interpretação musical. 

 
3. Caracterização da prova 
 
 A prova escrita apresenta 5 grupos, 14 itens. Alguns itens apresentam a informação por meio de 

diferentes suportes, como por exemplo, pautas, figuras, textos, e ainda itens de resposta com 

base audio.  

                 - Valorização relativa de cada um dos temas organizadores -   

 

Notação Musical/Ritmo  

Conteúdos:  

- Notas musicais na pauta musical; 

- Clave de sol na 2ªlinha 

- Compassos simples: binário, ternário e quaternário; 

- Figuras rítmicas: semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia e respectivas pausas; 

 -Barras de divisão de compasso, barra final e barra de repetição; 
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Valorização: 21 pontos  

 

Timbre 

Conteúdos: 

- Instrumentos musicais da sala de aula; 

Valorização: 12 pontos 

 

Timbre 

Conteúdos: 

- Famílias dos instrumentos musicais de orquestra; 

Valorização: 12 pontos 

 

Altura / Dinâmica /Ritmo 

Conteúdos: 

- Registos de altura do som; 

- Intensidade/ Dinâmica;  

- Compassos simples; 

Valorização: 25 pontos  

 

Altura / Forma 

Conteúdos: 

- Acidentes musicais: Sustenido, Bemol, Bequadro; 

- Intervalos melódicos e intervalos harmónicos;  

- Andamento musical; 

- Forma musical: Binária, Ternária e Rondó; 

Valorização: 30 pontos 

 

                     - A tipologia dos itens, o seu número e a cotação por item - 

    

                              Tipologia                           número de itens       cotação por item ( em pontos)  

ITENS DE SELEÇÃO   Associação Correspondência      6 a 10                  6 a 12  

                              Escolha múltipla 

ITENS DE SELEÇÃO   Resposta curta                         6 a 10                  3 a 12 

                              Resposta restrita   

 

Cada grupo pode incluir itens de diferentes tipos.   

 

A prova prática consta na interpretação musical instrumental de uma partitura dada. 

Esta prova será realizada instrumentalmente na flauta de bisel. 

 

 A valorização de cada um dos elementos a observar será feita da seguinte forma:  

 

         Temas                            Conteúdos                                 Valorização 

         Ritmo                     Figuras ritmicas / pulsação;                 40 pontos  

         Altura                          Notas musicais                               40 pontos  

        Afinação                     Timbre / Digitação                           20 pontos  
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4. Critérios gerais de classificação 

 
 A classificação a atribuir a cada resposta na prova escrita resulta da aplicação dos critérios gerais 
e dos critérios específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um 
número inteiro.  
As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos. 
 
A classificação da prova deve ter como base os seguintes aspectos: 
- rigor científico; 
- objectividade e coerência da resposta; 
- clareza da escrita musical; 
- capacidade de audição e entendimento da obra de arte musical, considerando o seu 
enquadramento artístico, social  e histórico.  
 
Alguns destes conteúdos podem ser articulados pelo examinando de diversos modos, desde que se 
enquadrem nos objectivos visados. 
O professor classificador deverá considerar se, ainda que através de referências não incluídas nos 
tópicos propostos, o examinando revela conhecimento das matérias sobre as quais incidem os 
itens e avaliar a adequação e a profundidade das respostas. 
 
ITENS DE SELEÇÃO 
 
Escolha múltipla 
- A cotação total do item 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. 
 
ITENS DE CONSTRUÇÃO 
 
 Resposta curta  
- Os critérios de classificação dos 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. 
Se a resposta contiver elementos contraditórios ou que excedam o solicitado, deve ser classificada 
com zero pontos. 
 
Resposta restrita 
- Os critérios de classificação dos itens de resposta restrita apresentam-se organizados por níveis 
de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. As respostas, se 
o seu conteúdo for considerado cientificamente válido e adequado ao solicitado, podem não        
apresentar exatamente os termos e/ou as expressões constantes dos critérios específicos de 
classificação, desde que a linguagem usada em alternativa seja adequada. Se a resposta contiver 
elementos contraditórios, deve ser classificada com zero pontos.  
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A classificação a atribuir na prova prática resulta da aplicação dos seguintes critérios: 
 
Ritmo: 
- Respeita a duração das figuras musicais; 
- Mantém uma pulsação regular; 
 
Altura: 
-Executa correctamente as notas musicais; 
 
Afinação: 
- O som é definido, claro; 
- Respeita a digitação correta do instrumento; 
 
O aluno não poderá interromper a sua interpretação.  
 

 
5. Material 

 
Para a prova escrita os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

Para a prova prática os alunos deverão ser portadores da flauta de bisel soprano. 

 
6. Duração 

 
A prova escrita tem a duração de 60 minutos. 

A prova prática tem a duração de 15 minutos. 
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INFORMAÇÃO – Prova de Equivalência à Frequência 
 

Educação Tecnológica                             Abril 2014 
 

Prova 07 | 2014 

 
2.º Ciclo do Ensino Básico 
 
 

O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência da 
disciplina de Educação Tecnológica, a realizar em 2014, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 
 

 
1. Local de realização da prova 

 
EB Venda do Pinheiro 

 
2. Objeto de avaliação 

 
A Prova de Equivalência à Frequência do 2.º Ciclo de Educação Tecnológica tem por referência as 
Metas Curriculares da disciplina e permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados 
em domínios passíveis de avaliação em prova prática de duração limitada. 
 
2.1. A prova apresenta as seguintes conteúdos: Medida, Energia, Material, Movimento, Trabalho,  
Estrutura  
 
2.2. Metas Curriculares: Tecnologia / objeto técnico, Medida, Representação Gráfica, Materiais 
(matérias-primas), Energia, Movimento, Processos de fabricação e construção, Estrutura. 

 
3. Caracterização da prova 
 
O aluno realiza a prova no enunciado e numa folha de cartolina fornecida em separado.  

 

 A prova é composta por dois grupos de itens: primeira parte – parte prática e segunda parte-parte 

escrita. 

 

O primeiro grupo será de resolução prática, através da representação gráfica e construção 

técnica. A primeira parte da prova consta da construção de um objeto, a partir de uma situação 

identificada, numa estrutura sequencial organizada em oito questões que implicam a aplicação de 

procedimentos técnicos e alguns conceitos.  

 

O segundo grupo incidirá sobre os conhecimentos de conceitos e princípios e na reflexão sobre o 

trabalho desenvolvido na primeira parte da prova. A segunda parte da prova é composta por 

quatro grupos de questões. Os dados imprescindíveis à resolução dos itens são indicados no 

enunciado. Os tipos de itens a incluir nas questões da prova são: fechados; de resposta direta e 
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selecionada; abertos; de resposta restrita e/ou de resposta orientada; resolução gráfico plástica, 

completada com indicações escritas; resolução plástica, utilizando os materiais que a escola 

disponibiliza.  

 

A cotação total da prova é de 100 pontos, distribuídos da seguinte forma:  

1.ª parte – 100 pontos e 2.ª parte 100 pontos. A média final resulta da média aritmética das duas 

provas.  

 

A estrutura da prova sintetiza-se da seguinte forma: 

 

 (Conteúdos/metas curriculares da prova e cotação): 

 

1.ª parte- Prova prática,  

Conteúdos: Medida, Material, Trabalho, Estrutura; Representação gráfica.  

Metas: Medida; Representação Gráfica; Materiais (matérias-primas); Tecnologia / objeto técnico; 

Processos de fabricação e construção; Estrutura.  

Cotação: 100 pontos. 

 

2.ª parte-Prova escrita,  

Conteúdos: Movimento; Energia; Trabalho; Material.  

Metas: Energia; Movimento; Materiais (matérias-primas); Processos de fabricação e construção. 

Cotação: 100 pontos.  

 

Média aritmética simples (1.º parte + 2.ª parte)/2 - 100 pontos.   

 
4. Critérios gerais de classificação 

 
Todas as respostas às questões de expressão gráfica plástica e expressão escrita devem estar 

devidamente identificadas. A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos 

critérios específicos apresentados para cada item.  

 

PROVA ESCRITA:  

 

Será atribuída a totalidade da cotação às respostas que apresentem: 

- Clareza na apresentação dos conceitos;  

- Coerência de resposta; 

- Estruturação da resposta;  

- Utilização correta do vocabulário científico específico da disciplina. 

Será atribuída uma cotação parcial sempre que a resolução não esteja totalmente correta.  

Será atribuída a cotação zero quando a resolução apresentada não seja percetível.  

Em caso de engano, este deve ser riscado e corrigido, à frente, de modo bem legível.  

As questões não devidamente identificadas são classificadas com zero pontos, salvo se, em caso 

de omissão ou de engano, for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito.  

Se o aluno responder a um mesmo item mais 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.  
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Itens de Seleção: Nas questões de escolha múltipla, nas de alternativa válida V/F e na elaboração 

de legendas, em que é pedida apenas uma opção, as respostas nas questões que contenham mais 

de uma alternativa serão anuladas.  

A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentam de forma inequívoca a única 

opção correta.  

Não haverá lugar a classificações intermédias.  

Nas questões de escolha múltipla, nas de alternativa válida V/F e na elaboração de legendas a 

cotação será distribuída equitativamente. 

 

Itens de construção: O afastamento integral dos aspectos 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.  

Qualquer tentativa de fraude durante a realização da prova acarretará a anulação da questão ou 

da prova, consoante os casos.  

 

PROVA PRÁTICA:  

 

A avaliação a atribuir a cada exercício da prova prática, resulta da aplicação dos critérios gerais e 

dos critérios específicos de classificação.  

 

Nesta prova, a avaliação é feita por observação de componentes de execução técnica referentes a 

cada exercício. O aluno realiza o exercício sendo observadas as componentes de execução técnica 

de cada exercício realizado.  

 

Será atribuída a totalidade da cotação aos exercícios onde seja observada a realização de todas as 

componentes de execução técnica previstas.  

Caso não sejam concretizadas com sucesso, pelo aluno, todas as componentes previstas, será 

atribuída uma cotação parcial.  

Será atribuída a cotação zero quando não se observa a realização de qualquer componente crítica.  

 

 

A classificação final será atribuída de acordo com o n.º4, do artigo 17º, do Despacho Normativo nº 

5/2013, de 8 de abril (classificação da prova corresponde à média aritmética simples, 

arredondada às unidades, das classificações das duas componentes expressas em escala 

percentual de 0 a 100, convertida na escala de níveis de 1 a 5).  

 

COMPONENTES DE EXECUÇÃO TÉCNICA: Organização do espaço bidimensional e tridimensional; 

integração de conhecimentos na transformação dos materiais e na ligação entre eles; capacidade 

de comunicação de ideias; adequação dos meios escolhidos à ideia expressa; qualidade plástica de 

execução; domínio da linguagem visual; domínio técnico; expressividade; diversidade criativa; 

apresentação do trabalho; limpeza dos traçados apresentados e o rigor na representação gráfica e 

domínio técnico.       
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5. Material 
 

No preenchimento do cabeçalho o examinando apenas pode usar, como material de escrita, 

caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. As respostas são registadas em folha 

própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).  

 

Como material de apoio à realização da prova o examinando deve ser portador do seguinte 

material:  

Régua de 50cm;  

Esquadro de 45º;  

Compasso;  

Tesoura;  

Lápis de grafite HB;  

Borracha branca;  

2 Folhas de cartolina coloridas A4;  

Palhinha;  

3 pioneses;  

3 rodelas de rolha de cortiça com 1cm de espessura;  

Esferográfica. 

 
6. Duração 

 
1ª parte - prova prática com duração de 45 minutos. 

2ª parte - prova escrita com duração de 45 minutos. 
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INFORMAÇÃO – Prova de Equivalência à Frequência 
 

Educação Visual                             Abril 2014 
 

Prova 03 | 2014 

 
2.º Ciclo do Ensino Básico 
 
 

O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência da 
disciplina de Educação Visual, a realizar em 2014, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 
 

 
1. Local de realização da prova 

 
EB Venda do Pinheiro 

 
2. Objeto de avaliação 

 
A Prova de Equivalência à Frequência do 2.º Ciclo de Educação Visual tem por referência as Metas 
Curriculares da disciplina e permite avaliar a aprendizagem dos conteúdos, enquadrados em 
domínios passíveis de avaliação através de uma prova, escrita e gráfico-plástica, de duração 
limitada.  
 
2.1. Conteúdos Programáticos: Comunicação; Espaço; Estrutura; Forma; Geometria; Luz/Cor; 
Material; 

 
3. Caracterização da prova 
 
A prova consta de dois grupos distintos. O primeiro é constituído por treze questões de 

verdadeiro/falso e de associação/correspondência e aborda transversalmente as principais metas 

curriculares da disciplina. O segundo grupo consiste na divisão de uma circunferência em seis 

partes iguais e no registo gráfico de um módulo que, despois de organizado, dará origem a um 

padrão, o qual será sujeito a um registo cromático.  

 

-Os itens a incluir nas questões do primeiro grupo da prova - expressão escrita - são fechados e de 

resposta direta. Os itens do segundo grupo da prova são de resolução gráfico-plástica, 

devidamente orientada com indicações escritas. Para o efeito, serão utilizados os materiais que a 

escola disponibiliza e os que o examinando deverá ser portador. 

 

A cotação total da prova é de 100 pontos, distribuídos da seguinte forma:  

1º grupo (39 pontos): questões de 1 a 13 – 1 ponto cada alínea;  

2º grupo (61 pontos): questão 1 – 11 pontos; questão 2 – 10 pontos; questão 3 – 20 pontos; questão 

4 – 20 pontos. 
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4. Critérios gerais de classificação 

 
4.1 Expressão escrita: 

Todas as respostas devem estar devidamente identificadas; 

Quando se verificar um engano, este deve ser riscado e corrigido à frente; 

Considera-se incorreta qualquer associação/correspondência que relacione um elemento de um 

dado conjunto com mais do que um elemento do outro conjunto; 

Não são classificadas as respostas com a letra da classificação (V/F) ilegível. 

 

4.2 Expressão gráfico-plástica- Nas respostas às questões de expressão gráfico-plástica serão 

considerados os seguintes itens:  

Organização do espaço bidimensional;  

Capacidade de comunicação de ideias;  

Adequação das técnicas escolhidas à ideia expressa;  

Qualidade plástica de execução;  

Domínio da linguagem visual;  

Domínio técnico; 

Rigor do traçado geométrico; 

Expressividade;  

Diversidade criativa;  

Apresentação do trabalho. 

 
5. Material 

 
No preenchimento do cabeçalho e na resposta às questões, o examinando apenas pode usar, como 

material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo 

oficial). 

 

Como material de apoio à realização da prova o examinando deve ser portador do seguinte 

material: Régua de 30 ou 50 cm; Esquadro; Compasso; Lápis de grafite (H); Borracha branca; 

Material de pintura (lápis de cor e canetas de feltro). 

 
6. Duração 

 
A prova tem a duração de 90 minutos, a que acrescem 30 minutos de tolerância. 
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INFORMAÇÃO – Prova de Equivalência à Frequência 
 

História e Geografia de Portugal                             
Abril 2014 
 

Prova 05 | 2014 

 
2.º Ciclo do Ensino Básico 
 
 

O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência da 
disciplina de História e Geografia de Portugal, a realizar em 2014, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 
 

 
1. Local de realização da prova 

 
EB Venda do Pinheiro 

 
2. Objeto de avaliação 

 
A prova a que esta informação se refere incide sobre conhecimentos enunciados no Programa de 
História e Geografia em vigor: 
Tratamento de informação e utilização de fontes; 
Compreensão histórica: temporalidade, espacialidade e contextualização; 
Comunicação em História. 
 

 
3. Caracterização da prova 
 
A prova é constituída por cinco grupos, cada um sobre um dos temas programáticos e introduzido 

por um ou mais documentos (escritos, iconográficos ou gráficos). 

Grupo I - Portugal, um novo reino. 

Grupo II - 1383-1385 - um tempo de revolução. 

Grupo III - Portugal no século XVIII. 

Grupo IV - Os anos da ditadura. 

Grupo V - O 25 de Abril e a construção da democracia. 

 

 
4. Critérios gerais de classificação 

 
A cotação total da prova é de 100%, distribuídos da seguinte forma: 

Grupo I   20% 

Grupo II  20% 

Grupo III 20% 
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Grupo IV  20% 

Grupo V   20% 

 

1. Domínio dos conhecimentos: 

Localiza os acontecimentos no tempo e no espaço; 

Conhece e relaciona os acontecimentos históricos; 

Observa / Interpreta / Analisa corretamente documentos (textos,gráficos, mapas e imagens). 

 

2. Domínio da Língua Portuguesa: 

Utiliza corretamente a expressão escrita; 

Utiliza o vocabulário específico da disciplina. 

Fatores de desvalorização: 

Respostas que não se relacionam com a pergunta; 

Respostas com uma utilização incorreta da expressão escrita; 

Respostas com uma utilização incorreta do vocabulário específico da disciplina; 

Respostas que não revelem as aprendizagens e competências, desenvolvidas na disciplina, ao 

longo do 2.º ciclo do ensino básico. 

 

 
5. Material 

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

tinta indelével, azul ou preta. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo 

oficial). 

Não é permitido o uso de corretor.       

 
6. Duração 

 
A prova tem a duração de 90 minutos, não sendo concedida qualquer tolerância. 
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INFORMAÇÃO – Prova de Equivalência à Frequência 
 

Inglês - LE I                             Abril 2014 
 

Prova 06 | 2014 

 
2.º Ciclo do Ensino Básico 
 
 

O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência da 
disciplina de Inglês - LE I, a realizar em 2014, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 
 

 
1. Local de realização da prova 

 
EB Venda do Pinheiro 

 
2. Objeto de avaliação 

 
As provas a que esta informação se refere (PROVA ESCRITA e PROVA ORAL) incidem nos 
conhecimentos e nas competências enunciados no Programa de Inglês (língua I) em vigor e têm 
por referência o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR – (2001). 
Considera-se, pois, condição para o entendimento desta informação a leitura quer do Programa, 
quer do QECR. A resolução da prova pode implicar a mobilização de aprendizagens inscritas no 
Programa, mas não expressas nesta informação.  
Nas provas são objeto de avaliação as competências de interpretação e de produção escrita e as 
competências de interpretação, produção e interação orais. A demonstração destas competências 
envolve a mobilização dos conteúdos programáticos.  

 
3. Caracterização da prova 
 
PROVA ESCRITA: A prova é constituída por três grupos. O grupo I avalia a compreensão de texto, 
através de itens verdadeiro/falso, de escolha múltipla, de completamento, de ordenação, de 
associação e de resposta restrita. O grupo II avalia o funcionamento da língua, através de itens de 
completamento, de ordenação, de transformação e/ou de escolha múltipla. O grupo III avalia a 
produção de texto, através de composição extensa de resposta livre. 
 
PROVA ORAL: A prova é constituída por duas partes. A primeira parte avalia a leitura em voz alta 
de um pequeno texto, a apreensão do sentido global do texto e a localização da informação 
necessária.A segunda parte avalia a interação verbal, tendo em conta a utilização de vocabulário 
e estruturas linguísticas necessárias e adequadas ao desempenho comunicativo. 
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4. Critérios gerais de classificação 
 
Na PROVA ESCRITA a cotação total da prova é de 100%, distribuídos da seguinte forma: Grupo I - 
45%;  Grupo II - 32%; Grupo III - 28%. 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. As respostas ilegíveis, ou que não possam ser claramente 
identificadas, são classificadas com zero pontos. Nos itens de seleção, qualquer resposta indicada 
de forma equívoca, por exemplo, fornecendo mais elementos do que o(s) pedido(s), é classificada 
com zero pontos.  
 
Nos itens de construção, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não 
correspondam ao solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido, 
nomeadamente na tarefa final, onde a competência linguística só é avaliada se o examinando 
tiver tratado o tema proposto.  
 
Fatores de desvalorização na PROVA ESCRITA: I. Compreensão - vazio de conteúdo; elaboração de 
resposta com base na cópia exclusiva do texto, exceto quando solicitada; erros ortográficos; erros 
morfossintáticos; estrutura de frase e/ou de parágrafo pouco clara e/ou incoerente; elaboração 
de respostas incompletas. II. Funcionamento da Língua - erros ortográficos; erros 
morfossintáticos; pontuação deficiente; elaboração de respostas incompletas. III. Produção - vazio 
de conteúdo; erros ortográficos; erros morfossintáticos; estrutura de frase e/ou de parágrafo 
pouco clara e/ou incoerente; afastamento do tema proposto; vocabulário impreciso e repetitivo; 
repetição de ideias; não cumprimento do limite de palavras pré-estabelecido; falta de lógica e 
encadeamento de ideias; pontuação deficiente. 
 
Na PROVA ORAL a cotação da prova é de 100%, distribuídos da seguinte forma: 1.ª Parte – 40%:  
leitura percetível do texto – 20%; apreensão do sentido global do texto - 10%; localização da 
informação necessária – 10%. 2.ª Parte – 60%: compreensão das instruções dadas – 10%; seleção e 
retenção da informação necessária – 10%; interação verbal clara, de acordo com o contexto do ato 
comunicativo – 20%; utilização de estruturas linguísticas adequadas ao desempenho comunicativo – 
10%; compensação de insuficiências com recurso a substitutos lexicais – 10%. A classificação 
atribuída deve ser expressa num número inteiro. 
 
Fatores de desvalorização na PROVA ORAL: 1.ª Parte - falta de entoação / ritmo; 
inexpressividade; dicção deficiente; leitura pouco clara do texto; apreensão incorreta do sentido 
global do texto; localização incorreta da informação necessária; vocabulário pouco claro e 
repetitivo; discurso pouco claro e/ou incoerente; vazio de conteúdo; afastamento do tema 
proposto. 2.ª Parte - dificuldades em compreender as instruções dadas; interação verbal pouco 
clara ou não obedecendo ao contexto do ato comunicativo; utilização de estruturas linguísticas 
pouco adequadas, ou desadequadas, ao desempenho comunicativo; argumentação não sustentada; 
incapacidade de recorrer a substitutos lexicais para compensar eventuais insuficiências 
linguísticas; repetição de ideias; afastamento do tema proposto; vazio de conteúdo; falta de 
lógica e encadeamento de ideias; desconhecimento do funcionamento da língua. 
 

 
5. Material 

 
Na PROVA ESCRITA o examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou 
esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. As respostas são registadas em folha própria, 
fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial). Não é permitida a consulta de 
dicionários ou o uso de corretor. 
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Na PROVA ORAL não é permitido utilizar dicionários ou qualquer outro material de consulta.  

 
6. Duração 

 
A PROVA ESCRITA tem a duração de 90 minutos, não sendo concedida qualquer tolerância. 

 

A PROVA ORAL  tem a duração de, no máximo, 15 minutos.  



 

Página 1 de 2 
 

 

 

INFORMAÇÃO – Prova de Equivalência à Frequência 
 

Português                             Abril 2014 
 

Prova _______ | 2014 

 
2.º Ciclo do Ensino Básico 
 
 

O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência da 
disciplina de Português, a realizar em 2014, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 
 

 
1. Local de realização da prova 

 
EB Venda do Pinheiro 

 
2. Objeto de avaliação 
 
A prova desta disciplina permite avaliar aprendizagens passíveis de avaliação em prova oral de 
duração limitada, enquadradas em domínios, e os conteúdos a elas associados, no âmbito do 
Programa da disciplina para o 2.º ciclo do Ensino Básico e das metas curriculares. Nos itens da 
prova relativos ao Conhecimento Explícito/Funcionamento da Língua, são usados termos comuns 
ao Programa, ao Currículo Nacional do Ensino Básico e ao Dicionário Terminológico em linha. Os 
alunos podem usar termos das diferentes terminologias constantes destes documentos. 
 
Domínios e Competências  
 
Leitura  
• Ler expressivamente o poema.   
• Reconhecer aspetos formais do texto.  
• Identificar recursos expressivos e justificar.  
• Deduzir sentidos implícitos. 
• Explicitar informação presente no texto. 
 
Funcionamento da Língua  
• Identificar classes e subclasses de palavras.  
• Distinguir tempos e modos verbais.  
• Identificar funções sintáticas.  
 
Oralidade  
• Domínio do processo de leitura expressiva e das regras da comunicação oral.  
 
Conteúdos  
 
Leitura Orientada  
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• Texto lírico.  
 
Funcionamento da Língua  
 
• Estrutura do texto lírico. 
• Classes de palavras.  
• Tempos e modos verbais 
• Funções sintáticas.    
 
3. Caracterização da prova 

 
A prova de exame de Português detém apenas a modalidade oral e todos os itens são respondidos 
oralmente. A prova apresenta dois grupos de itens.  
 
No Grupo I, avaliam-se competências nos domínios da Leitura e da Compreensão de Texto. É 
apresentado um texto, constituindo o suporte para itens fechados e itens abertos de resposta 
orientada. (50 pontos)  
 

No Grupo II, avaliam-se competências no domínio do Conhecimento Explícito/Funcionamento da 

Língua, através de itens fechados . (50 pontos)  

 
4. Critérios gerais de classificação 

 
As classificações a atribuir às respostas são expressas em números inteiros e resultam da aplicação 
dos critérios gerais e específicos de classificação.  
As respostas que se revelem totalmente desajustadas no conteúdo ou no registo são classificadas 

com zero pontos.  

 
5. Material 
 
• Os examinados não deverão levar qualquer tipo de material. 
• Será disponibilizado documento com o texto sobre o qual incidirá a prova.  
 
6. Duração 

 
A prova tem a duração de 15 minutos. 
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INFORMAÇÃO – Prova Final de Ciclo a Nível de Escola 
 

Matemática                             Abril 2014 
 

Prova _______ | 2014 

 
2.º Ciclo do Ensino Básico 
 
 

O presente documento divulga a informação relativa à prova final de ciclo a nível de escola da 
disciplina de Matemática, a realizar em 2014, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 
 

 
1. Local de realização da prova 

 
EB Venda do Pinheiro 

 
2. Objeto de avaliação 

 
A prova tem por referência o Programa de Matemática do Ensino Básico, aplicando-se 
supletivamente e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de 
duração limitada. 
Nesta prova, serão avaliados os conteúdos dos quatro temas previstos no Programa, exceto o 
tópico números inteiros negativos, do tema Números e Operações. 
De acordo com o Programa, os alunos devem ser capazes de estabelecer conexões entre 
diferentes conceitos e relações matemáticas e também entre estes e situações não matemáticas. 
Neste sentido, a prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos 
programáticos da disciplina. 

 
3. Caracterização da prova 
 
O aluno realiza a prova no enunciado. A prova é constituida por dois cadernos (caderno 1e 

caderno 2), sendo o uso da calculadora permitido apenas no caderno 1. 

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, gráficos, 

tabelas e textos. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A valorização relativa dos temas apresenta-se da seguinte forma: 

Temas: 

Números e operações- 35 a 45 (cotação em pontos); 

Geometria- 35 a 45 (cotação em pontos); 

Álgebra- 5 a 15 (cotação em pontos ); 

Organização e tratamento de dados- 5 a 15 (cotação em pontos). 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se da seguinte forma: 
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Tipologia de itens: 

Itens de seleção - Escolha múltipla, associação, ordenação, completamento. 

Número de itens: 5 a 8; (cotação por item em pontos - 3 a 5). 

Itens de construção - completamento, resposta curta, resposta restrita;  

Número de itens: 13 a 21 (cotação por item em pontos- 3 a 8). 

 
4. Critérios gerais de classificação 

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

especificos 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. 

 A classificação da prova, apenas será considerada correta a grafia que seguir o que se encontra 

previsto no Acordo Ortográfico de 1990 (atualmente em vigor). 

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 só é atribuída às respostas em que a sequência esteja 

integralmente correta e completa. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

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 

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 cálculos, de justificações e/ou 

construções geométricas, 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 a uma dada pontuação. 

 

 
5. Material 

 
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, 

azul ou preta. 

O uso de lápis só é permitido nas construções que envolvam a utilização de materiais de desenho. 

O aluno deve ser portador de: 

 Material de desenho e de medição (lápis, borracha, régua graduada, transferidor e compasso). 

 calculadora – aquela com que trabalha habitualmente (gráfica ou não gráfica), desde que 

satisfaça cumulativamente as seguintes condições: 

- ter, pelo menos, as quatro operações básicas; 

- ser silenciosa; 

- não necessitar de alimentação exterior localizada; 
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- não ter cálculo simbólico (CAS); 

- não ter capacidade de comunicação à distância; 

- não ter fitas, rolos de papel ou outro meio de impressão; 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 
6. Duração 

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

seguinte forma : 

 Caderno 1 (com recurso à calculadora) – 30 minutos, a que acresce a tolerância de 10 minutos; 

 Caderno 2 (sem recurso à calculadora) – 60 minutos, a que acresce a tolerância de 20 minutos. 

Entre a resolução do caderno 1 e a do caderno 2 haverá um período de 5 minutos para que sejam 

recolhidas as calculadoras; e distribuídos os segundos cadernos. 

Durante este período, bem como no período de tolerância relativo à resolução do caderno 1, os 

alunos não poderão sair da sala. 

Os dois cadernos apenas serão recolhidos no final do tempo previsto para a realização da prova.  
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INFORMAÇÃO – Prova Final de Ciclo a Nível de Escola 
 

Português                             Abril 2014 
 

Prova _______ | 2014 

 
2.º Ciclo do Ensino Básico 
 
 

O presente documento divulga a informação relativa à prova final de ciclo a nível de escola da 
disciplina de Português, a realizar em 2014, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 
 

 
1. Local de realização da prova 

 
EB Venda do Pinheiro 

 
2. Objeto de avaliação 

 
A prova final de Português incide sobre as aprendizagens e competências definidas a partir do 
programa da disciplina de Português, das metas curriculares e do Programa Educativo Individual 
de cada aluno, de acordo com a sua especificidade, ao abrigo do Decreto-Lei 3/2008, de 7 de 
janeiro. 
A prova desta disciplina permite avaliar competências passíveis de avaliação em prova escrita de 
duração limitada, enquadradas em domínios, e os conteúdos a elas associados, no âmbito do 
Programa da disciplina para o 2.º ciclo do Ensino Básico. 
 
Domínios 
 
LEITURA 
. Localizar a informação a partir de palavra ou expressão-chave e avaliar a sua pertinência; 
. Explicitar o sentido global de um texto; 
. Identificar o contexto a que o texto se reporta; 
. Detetar informação relevante; 
. Detetar traços característicos de diferentes tipos de texto ou sequências textuais; 
. Fazer apreciações críticas sobre um texto, incidindo sobre o conteúdo e sobre a linguagem; 
. Distinguir modos e géneros de textos literários a partir de critérios dados; 
. Expor o sentido global de um texto narrativo ou de partes específicas do mesmo; 
. Explicitar os temas dominantes e características formais de poemas; 
. Expressar ideias e sentimentos provocados pela leitura de um texto literário. 
 
ESCRITA 
. Redigir enunciados para responder a diferentes propostas de trabalho; 
. Planificar o texto, de acordo com a tipologia requerida; 
. Produzir textos que obrigam a uma organização discursiva planificada e estruturada, de acordo 
com a intenção comunicativa; 
. Rever o texto, aplicando procedimentos de reformulação. 



 

Página 2 de 4 
 

 

CONHECIMENTO EXPLÍCITO DA LÍNGUA 
. Identificar e classificar unidades utilizando a terminologia adequada; 
. Explicitar regras, identificar relações e aplicar procedimentos do uso da língua nos planos 
fonológico, morfológico, das classes de palavras, sintático, lexical e semântico, discursivo e 
textual, e da representação gráfica e ortográfica; 
. Relacionar diferentes registos de língua com os contextos em que devem ser usados e distinguir 
marcas específicas da linguagem oral e escrita. 
 
No domínio do Conhecimento Explícito da Língua, serão avaliados apenas os conteúdos comuns ao  
Programa de Português do Ensino Básico e às Metas Curriculares de Português. 
 

 
3. Caracterização da prova 
 
A prova final de ciclo a nível de escola de Português detém apenas a modalidade escrita e todos 
os itens são respondidos no enunciado da prova. 
 
A prova apresenta três grupos de itens. 
 
No Grupo I, avaliam-se competências nos domínios da Leitura e da Compreensão de Texto. São 
apresentados dois tipos de textos, constituindo o suporte para itens fechados (resposta curta, 
completamento, verdadeiro/falso, associação, ordenação, escolha múltipla e transformação) e 
itens abertos de resposta orientada. Uma das partes tem como suporte um texto literário 
(narrativo ou poético), e a outra parte tem como suporte um texto expositivo, instrucional ou 
conversacional. (50 pontos) 
 
No Grupo II, avaliam-se competências no domínio do Conhecimento Explícito da Língua, através 
de itens fechados (resposta curta, completamento, verdadeiro/falso, associação, ordenação, 
escolha múltipla e transformação). (20 pontos) 
 
O Grupo III, que permite avaliar competências no domínio da Escrita, é constituído por um item 
de resposta extensa. Este item é orientado no que respeita à tipologia textual, ao tema e à 
extensão (de 80 a 120 palavras). (30 pontos) 
 
4. 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. 
 
GRUPOS I e II 
 
Compreensão da Leitura e Conhecimento Explícito da Língua 
 
1. Todas as respostas são classificadas através de cotações que correspondem a níveis 
diferenciados de desempenho, apresentados no documento Objetivos dos Itens e Critérios 
Específicos de Classificação. 
 
2. Deve ser atribuído 0 sempre que o examinando não responda a um item. 
 
3. A ambiguidade e/ou ilegibilidade da resposta implicam também a atribuição de 0. 
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4. 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. 
 
5. Para efeito de atribuição de cotação, deve ser considerada a resposta em que o examinando, 
embora não respeitando completamente a instrução dada, registe a resposta correta através de 
um processo diferente do requerido. 
 
Ex.: Estabelecer uma correspondência, através de linhas, entre os números e as letras, em vez de 
escrever, no espaço indicado, as letras correspondentes. 
 
6. Nos itens fechados, nomeadamente nos de escolha múltipla, será atribuído 0 às respostas em 
que o examinando assinale ou registe mais opções do que as pedidas, ainda que alguma(s) 
possa(m) estar correta(s). 
 
7. Nos itens abertos, sempre que o examinando apresentar mais de uma resposta, só se 
classificará a primeira. 
 
8. Não serão descontados quaisquer erros de pontuação, acentuação, ortografia ou de sintaxe. 
 
GRUPO III 
 
Expressão Escrita 
 
1. Na expressão escrita, os níveis de desempenho reportam-se aos seguintes parâmetros: tema; 
tipologia do texto; coerência e pertinência da informação; estrutura; repertório vocabular e 
ortografia. Os níveis intermédios, aos quais correspondem as cotações 4 e 2, não foram 
explicitados, possibilitando-se, assim, uma maior flexibilidade na atribuição das cotações. 
 
2. Se o examinando não respeitar o tema proposto e/ou a tipologia textual, será atribuído 0 a esse 
parâmetro, devendo ser considerados todos os restantes.  
 
3. Se o examinando apresentar mais do que um texto, será classificado apenas o primeiro. 
 
4. Sempre que, em qualquer parâmetro, o texto produzido pelo examinando fique aquém do que é 
exigido para a cotação 1, deve ser atribuída a cotação 0 no parâmetro em que tal se verifique. 
 
5. Se o examinando não cumprir a extensão mínima requerida, produzindo um texto com menos 
de 80 palavras, a cotação será sujeita a um desconto no valor de um ponto. 
 
6. A cotação a atribuir a cada parâmetro deve ser, tanto quanto possível, proporcional à extensão 
do texto. 
 
No presente ano letivo, na classificação das provas, apenas será considerada correta a grafia que 
seguir o que se encontra previsto no Acordo Ortográfico de 1990 (atualmente em vigor). 

 
5. Material 

 
Os examinandos só podem usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica, de 
tinta azul ou preta. 
 
As respostas são registadas no enunciado da prova. A folha de rascunho fornecida ao aluno não 
será recolhida para classificação.  
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Não é permitido o uso de dicionário.  
 
Não é permitido o uso de lápis, de «esferográfica-lápis», nem de corretor. 

 
6. Duração 

 
A prova tem a duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos. 
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INFORMAÇÃO – Prova de Equivalência à Frequência 
 

Ciências Naturais                             Abril 2014 
 

Prova 10 | 2014 

 
3.º Ciclo do Ensino Básico 
 
 

O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência da 
disciplina de Ciências Naturais, a realizar em 2014, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 
 

 
1. Local de realização da prova 

 
EB Venda do Pinheiro 

 
2. Objeto de avaliação 

 
O exame avalia o conjunto de aprendizagens e está de acordo com as orientações curriculares 
para o 3.º ciclo do ensino básico da disciplina de Ciências Físicas e Naturais – componente de 
Ciências Naturais. 

 
3. Caracterização da prova 
 
Prova escrita constituída por quatro domínios que correspondem a cada um dos grandes temas 

organizadores do programa:                                                                                             

I- 30 pontos 

Terra no espaço- Terra- Um planeta com vida 

Terra em transformação - Dinâmica da Terra; Consequências da dinâmica interna da Terra; 

Dinâmica externa da Terra. 

II – 20 pontos 

Sustentabilidade na Terra – Ecossistemas. 

III – 50 pontos 

Viver Melhor na Terra - Transmissão da vida; Organismo humano em equilíbrio. 

Cada grupo de itens é, geralmente, introduzido por documentos (textos, tabelas, gráficos, mapas 

ou figuras esquemáticas).  

 

 
4. 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.  
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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 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  

Considera-se incorreta qualquer associação/correspondência que relacione um elemento de um 

dado conjunto com mais do que um elemento do outro conjunto.  

Ordenação  

A cotação total do item é atribuída às respostas em que a sequência 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: 

Resposta curta  

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. Se a resposta contiver 

elementos contraditórios ou que excedam o solicitado, deve ser classificada com zero pontos.  

Resposta restrita  

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

desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. É classificada com 

zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no domínio específico da 

disciplina.  

A classificação das respostas aos itens de resposta restrita centra-se nos tópicos de referência, 

tendo em conta a organização dos conteúdos e a utilização de terminologia científica adequada.  

As respostas, se o seu conteúdo for considerado cientificamente válido e adequado ao solicitado, 

podem não apresentar exatamente os termos e/ou as expressões constantes dos critérios 

específicos de classificação desde que a linguagem em alternativa seja adequada e rigorosa. 

Nestes casos, os elementos de resposta cientificamente válidos devem ser classificados de acordo 

com os descritores apresentados.  

Caso a resposta contenha elementos contraditórios, são considerados para efeito de classificação 

apenas os tópicos que não apresentem esses elementos.  

Qualquer tentativa de fraude durante a realização da prova acarretará a anulação da questão ou 

da prova consoante os casos.  

 

 
5. Material 
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O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de 

tinta indelével, azul ou preta. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo 

oficial).      

 
6. Duração 

 
A prova tem a duração de 90 minutos, não sendo concedida qualquer tolerância. 
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INFORMAÇÃO – Prova de Equivalência à Frequência 
 

Educação Física                             Abril 2014 
 

Prova 26 | 2014 

 
3.º do Ensino Básico 
 
 

O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência da 
disciplina de Educação Física, a realizar em 2014, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 
 

 
1. Local de realização da prova 

 
EB Venda do Pinheiro 

 
2. Objeto de avaliação 

 
A prova de exame avalia o conjunto de aprendizagens e está de acordo com as orientações 
curriculares para o 3º ciclo do ensino básico da disciplina de Educação Física. 

 
3. Caracterização da prova 
 
Constituída por prova escrita e prova prática de 45 minutos cada, com intervalo de 20 minutos 

entre as duas partes da prova. 

A prova escrita é constituída por 5 grupos de questões relativas às seguintes matérias: 

 

I.   CAPACIDADES FÍSICAS – 15 PONTOS 

II.  JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS - 50 PONTOS 

III. RAQUETAS – Badminton - 10 PONTOS  

IV. GINÁSTICA DE SOLO E APARELHOS - 9 PONTOS  

V.  ATLETISMO - 16 PONTOS 

 

A prova prática é constituída por seis exercícios-critério referentes a quatro matérias no domínio 

das atividades físicas desportivas, sendo todos os exercícios de realização obrigatória. 

 

Matéria : Basquetebol 

Conteúdos Programáticos: drible de progressão/proteção com mudança de direção pela frente; 

lançamento na passada; lançamento em apoio; passe de peito; passe picado/receção. 

Pontuação: 33 pontos. 

 

Matéria : Ginástica de solo 
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Conteúdos Programáticos: avião; meia-pirueta; rolamento à frente com pernas fletidas e unidas; 

rolamento à retaguarda com pernas afastadas e estendidas; rolamento à retaguarda com pernas 

unidas e estendidas.  

Pontuação: 24 pontos. 

 

Matéria : Ginástica de aparelhos.  

Conteúdos Programáticos: salto engrupado; salto de carpa (pernas afastadas). 

Pontuação: 10 pontos. 

 

Matéria : Voleibol.  

Conteúdos Programáticos: passe por cima; manchete; serviço por cima. 

Pontuação: 33 pontos. 

 

 
4. Critérios gerais de classificação 

 
 Na prova escrita será atribuída a totalidade da cotação às respostas que apresentem: 

- Clareza na apresentação dos conceitos;  

- Coerência de resposta; 

- Estruturação da resposta;  

- Utilização correta do vocabulário científico específico da disciplina. 

Será atribuída uma cotação parcial sempre que a resolução não esteja totalmente correta. Será 

atribuída a cotação zero quando a resolução apresentada não seja percetível. 

Em caso de engano, este deve ser riscado e corrigido, à frente, de modo bem legível. 

As questões não devidamente identificadas são classificadas com zero pontos, salvo se, em caso 

de omissão ou de engano, for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 

Se o aluno responder a um mesmo item mais 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: 

Nas questões de escolha múltipla, nas de alternativa válida V/F e na elaboração de legendas, em 

que é pedida apenas uma opção, as respostas nas questões que contenham mais de uma 

alternativa serão anuladas.  

A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentam de forma inequívoca a única 

opção correta. 

Não haverá lugar a classificações intermédias. 

Nas questões de escolha múltipla, nas de alternativa válida V/F e na elaboração de legendas a 

cotação será distribuída equitativamente. 

 

Itens de construção: 

Nas questões de resposta restrita os critérios de classificação apresentam-se organizados por 

níveis de desempenho. 

O afastamento integral dos aspectos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com 

zero pontos. 
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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. 

Qualquer tentativa de fraude durante a realização da prova acarretará a anulação da questão ou 

da prova, consoante os casos. 

 

Prova prática: 

A avaliação a atribuir a cada exercício da prova prática, resulta da aplicação dos critérios gerais e 

dos critérios específicos de classificação. 

Nesta prova, a avaliação é feita por observação de componentes críticas referentes a cada 

exercício-critério. 

O aluno realiza o exercício–critério sendo observadas as componentes críticas de cada gesto 

técnico. Será atribuída a totalidade da cotação aos exercícios onde seja observada a realização de 

todas as componentes críticas. Caso não sejam concretizadas com sucesso, pelo aluno, todas as 

componentes críticas, será atribuída uma cotação parcial. Será atribuída a cotação zero quando 

não se observa a realização de qualquer componente crítica. 

A classificação final da prova de equivalência à frequência de 3º ciclo será atribuída de acordo 

com o nº4, do artigo 17º, do Despacho Normativo nº 5/2013, de 8 de abril. 

 

 
5. Material 

 
Material necessário à prova escrita: O examinando apenas pode usar na prova, como material de 

escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Material necessário à prova prática: uma bola basquetebol, oito pinos, duas tabelas de 

basquetebol, tapete de ginástica (“rolo”), colchões de ginástica, colchões de quedas, 

minitrampolim, uma bola de voleibol, rede de voleibol e dois postes de voleibol.  

O examinando deve ser portador de material específico para a prática da disciplina de educação 

física: camisola, calções, sapatos de ténis apropriados para pavilhão, sapatilhas de ginástica e 

fato de treino (opcional). Os sapatos de ténis a utilizar na prova não podem vir calçados do 

exterior. 

 

 
6. Duração 

 
1ª parte - prova escrita com duração de 45 minutos. 

2ª parte - prova prática com duração de 45 minutos. 

Existe um intervalo de 20 minutos entre as duas provas. 
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INFORMAÇÃO – Prova de Equivalência à Frequência 
 

Educação Visual       Abril 2014 
 

Prova14 | 2014 

 
3.ºdo Ensino Básico 
 
 

O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência da 
disciplina de Educação Visual, a realizar em 2014, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 
 

 
1. Local de realização da prova 

 
EB Venda do Pinheiro 

 
2. Objeto de avaliação 

 
A prova tem por referência os conteúdos/objetivos e metas curriculares do Programa de Educação 
Visual em vigor para o 3º ciclo do ensino básico. Permite avaliar a aprendizagem passível de 
avaliação numa prova prática de duração limitada. 
Os domínios que constituem o objeto de avaliação são os que se apresentam em seguida: 
- Técnica; 
- representação. 
 

 
3. Caracterização da prova 
 
O aluno não realiza a prova no enunciado. 

A prova é de caráter prático e é constituída por 2 grupos. 

O grupo I tem como objetivo a avaliação dos conteúdos ao nível da Representação da forma - 

Representação Técnica - Sistemas de Projeção. 

No grupo I, existem duas opções a) e b). O aluno escolherá a realização de apenas uma. 

O grupo II tem como objetivo a avaliação dos conteúdos ao nível da Comunicação visual, Perceção 

Visual, Expressão e Decomposição da Forma e Cor. 

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

disciplina. 

Os itens/grupos de itens podem ter como suporte, por exemplo, imagens e textos. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

Valorização relativa dos conteúdos: 

Conteúdos: 

- Sistemas de projeção e perspetivas técnicas: ___________________________________ 50 Pontos 

- Códigos de representação normalizada; 
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- Axonometrias; 

- Projeções ortogonais. 

 

- Comunicação Visual/Perceção Visual/Expressão e Decomposição da Forma/Cor: _____ 50 Pontos 

- Composição plástica, dado um tema. 

 

Para a resolução dos itens/grupos acima descritos, sugere-se a seguinte distribuição do tempo. 

Grupo I - 30 minutos. 

Grupo II - 60 minutos.  

 
4. 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 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. 

Na classificação a atribuir às respostas aos itens da prova, deverão ser considerados: 

- A capacidade de representação técnica correta e rigorosa da forma; 

- O domínio e a aplicação das regras de representação gráfica; 

- A capacidade de aplicação correta da escala; 

- O domínio e a aplicação das regras de construção da área de composição; 

- A capacidade de construção de uma composição plástica expressiva e criativa, segundo um tema 

dado; 

- O domínio e a aplicação da teoria da cor; 

- O domínio e a aplicação dos meios atuantes riscadores.  

 
5. Material 

 
A respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo 

oficial). 

No preenchimento do cabeçalho, o examinando apenas pode usar, como material de escrita, 

caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

O aluno deve utilizar duas folhas de resposta e resolver um item em cada folha, na face que 

apresenta o cabeçalho impresso. Deve orientar a folha do modo que considere mais adequado à 

sua estratégia de representação/composição, salvo quando é indicada a orientação. 

O aluno deve ser portador do seguinte material: 

- 2 lápis de grafite (2H e HB) ou lapiseira (com minas 2H e HB); 

- borracha; 

- afia-lápis; 

- régua graduada de 50 cm; 

- esquadro (60º ou 45º); 

- compasso; 
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- transferidor; 

- materiais riscadores: Lápis de cor e canetas de feltro. 

Não é permitido o uso de corretor nem de cola. 

 
6. Duração 

 
A prova tem uma duração de 90 minutos, acrescida de 30 minutos de tolerância. 
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INFORMAÇÃO – Prova de Equivalência à Frequência 
 

Espanhol - LE II                             Abril 2014 
 

Prova 15 | 2014 

 
3.º Ciclo do Ensino Básico 
 
 

O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência da 
disciplina de Espanhol - LE II, a realizar em 2014, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 
 

 
1. Local de realização da prova 

 
EB Venda do Pinheiro 

 
2. Objeto de avaliação 

 
A prova tem por referência o Programa de Espanhol LE II, em vigor para o 3.º ciclo do ensino 
básico e o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR (2001).  
No Ano letivo de 2013/2014 é objeto de avaliação a competência comunicativa nas vertentes de 
compreensão (do oral e da escrita), da produção (escrita), e da interação (oral e escrita). A 
demonstração desta competência envolve a mobilização dos conteúdos programáticos, 
nomeadamente, Língua Espanhola, Produção e Interpretação de Textos e Sociocultural, e os 
respetivos processos de operacionalização, prescritos pelo programa. 
Os conteúdos programáticos serão testados em quatro partes através da ativação das seguintes 
competências (por referência ao QECR): 
Parte I: Compreensão da escrita (Leitura) - competências ativadas: competência linguística 
(especificamente, competência lexical e competência semântica), competência pragmática 
(especificamente, competência discursiva e competência funcional);  
Parte II: Produção e interação escritas - competências ativadas: competência linguística, 
competência sociolinguística e competência pragmática;  
Parte III: Compreensão do oral - competências ativadas: competência linguística 
(especificamente, competência lexical e competência semântica), competência pragmática 
(especificamente, competência discursiva e competência funcional);  
Parte IV: Interação Oral - competências ativadas:  competência linguística, competência 
sociolinguística e competência pragmática. 
A aplicação dos instrumentos de avaliação relativos às partes de Compreensão da escrita (Leitura) 
e Produção e interação escritas e Compreensão do oral terá lugar no mesmo dia, a aplicação do 
instrumento de avaliação relativo à parte de Interação Oral poderá ser realizada no mesmo dia ou 
num outro dia a definir pela escola. 
 

 
3. Caracterização da prova 
 
3.1 Parte de compreensão da escrita (leitura) 
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Esta  parte consiste na realização de duas atividades de compreensão/interpretação de diferentes 

tipos de textos, cujos temas se inserem nas áreas do conteúdo sociocultural enunciadas no 

Programa. Estas atividades têm como suporte um ou dois textos e/ou uma ou mais imagens. 

O instrumento de avaliação apresentará a seguinte estrutura. 

As atividades A e B terão dois tipos de texto de suporte, selecionados de entre os enunciados no 

programa; os itens serão de três a seis e serão itens de seleção e/ou itens de construção (resposta 

curta); cada atividade terá uma cotação de cinquenta pontos. 

 

3.2 Parte de produção ou interação escrita 

Esta parte consiste na realização de duas atividades de produção de diferentes tipos de texto, 

cujo tema se insere nas áreas do conteúdo sociocultural enunciadas no Programa. Em cada 

atividade solicitar-se-á a produção de um texto (de 50 a 100 palavras). 

O instrumento de avaliação apresentará a seguinte estrutura. 

As atividades A e B terão, como tipo de texto de suporte, textos selecionados de entre os 

enunciados no programa; existirá apenas um iten em cada atividade que será de construção 

(resposta restrita ou resposta extensa); cada atividade terá uma cotação de cinquenta pontos. 

 

3.3 Parte de Compreensão do oral 

Esta parte consiste na realização de uma ou duas atividades de compreensão/interpretação de um 

texto, cujo tema se insere nas áreas do conteúdo sociocultural enunciadas no Programa. Estas 

atividades têm como suporte um ou dois textos áudio. 

O instrumento de avaliação terá a seguinte estrutura. 

As atividades A e B terão um ou dois tipos de texto de suporte, selecionados de entre os 

enunciados no programa; os itens serão de três a seis e serão itens de seleção e/ou itens de 

construção (resposta curta); cada atividade terá uma cotação de cinquenta pontos. 

 

3.4 Parte de interação oral  

Esta parte consiste na realização de três atividades de interação oral, cujos temas se inserem nas 

áreas do conteúdo sociocultural enunciadas no programa. 

O instrumento de avaliação apresentará a seguinte estrutura. 

A prova terá dois momentos. 

O júri avaliará um aluno de cada vez. Estarão presentes três professores: um age como 

interlocutor e classificador; dois agem como classificadores apenas.  

A prova terá a duração de 15 minutos. 

A classificação será atribuída de acordo com os níveis e respetivas pontuações apresentadas na 

grelha criada para o efeito. O professor que age como interlocutor faz uma avaliação holística da 

prestação dos alunos no final da sua prova; o classificador faz uma avaliação analítica.  

As áreas de experiência / temáticas abordadas serão as determinadas pelo Programa da disciplina. 

Tipos de atividade: de interação professor interlocutor-aluno e de produção individual do aluno. 

 
4. Critérios gerais de classificação 

 
4.1 Prova Escrita 

 

A prova escrita (compreensão da escrita, produção ou interação escrita e compreensão do oral) é 

classificada para cem (100) pontos. 
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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. 

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 classificada apenas a resposta 

que surgir em primeiro lugar. 

Todos os itens apresentam critérios específicos de classificação organizados por níveis de 

desempenho. A cada um desses níveis é atribuída uma única pontuação. Para a generalidade dos 

itens, são considerados de um a cinco níveis (N5, N4, N3, N2 e N1). Qualquer resposta que não 

corresponda ao nível mais elevado descrito é integrada num dos outros níveis apresentados, de 

acordo com o nível observado. É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o 

nível 1 de desempenho. 

Nos itens de construção, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não 

correspondam ao solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido.  

Na parte de interação e produção escrita para os dois itens são considerados os mesmos cinco 

níveis (N5, N4, N3, N2 eN1), em cada parâmetro – competência pragmática e competência 

linguística. Qualquer resposta que não corresponda ao nível mais elevado descrito é integrada 

num dos outros níveis apresentados, de acordo com o desempenho observado. 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, deve ser-lhe 

atribuída a pontuação correspondente ao nível intercalar que os separa. É classificada com zero 

pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho. 

 

4.2 Prova oral 

 

A prova oral (interação oral) é classificada para cem (100) pontos. 

 

Na parte de interação oral são consideradas cinco categorias para a classificação do desempenho 

do aluno: Âmbito, Correção, Fluência, Desenvolvimento temático e coerência e Interação. Nestes 

critérios, o entendimento que se faz das categorias acima referidas é o seguinte: 

- Âmbito — refere-se à capacidade de usar os recursos linguísticos necessários à comunicação, em 

termos de variedade, extensão/espectro do conhecimento.  

- Correção — refere-se à capacidade de usar as estruturas gramaticais e pronunciar as palavras de 

acordo com as regras do sistema linguístico e também de usar o vocabulário e a entoação 

adequados. 

- Fluência — refere-se à capacidade de formular e/ou prosseguir um discurso com ritmo adequado 

ao contexto, sem que hesitações, pausas ou reformulações exijam demasiado esforço de 

compreensão ao(s) interlocutor(es). 

- Desenvolvimento temático e coerência 

- Desenvolvimento temático — refere-se à capacidade de utilizar conhecimentos/informação e de 

se expressar sobre qualquer um dos temas prescritos pelo programa da disciplina.  

- Coerência — refere-se à capacidade de sequenciar ideias e de organizar informação, ativando 

componentes da competência discursiva. 
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- Interação — refere-se à capacidade de comunicar oralmente com outro(s) falante(s),envolvendo 

negociação de significado entre emissor(es) e recetor(es) da mensagem. 

Os critérios de classificação, para cada categoria, estão organizados por níveis de desempenho. O 

professor interlocutor atribui um nível geral ao desempenho do aluno. Os dois professores 

classificadores atribuem um nível ao desempenho do aluno em cada categoria. O júri (professor 

interlocutor e professores classificadores), em conferência, atribui um nível final ao aluno em 

cada categoria. A cada um desses níveis corresponde uma única pontuação. Essa pontuação é 

expressa por um número inteiro, previsto na grelha para registo da classificação final do júri. A 

classificação final do aluno resulta da soma das pontuações obtidas em cada uma das categorias. 

Para cada categoria a ser observada, consideram-se cinco níveis (N5, N4, N3, N2 e N1). Qualquer 

desempenho que não corresponda ao nível mais elevado descrito é integrado num dos outros 

níveis, de acordo com o desempenho observado. Estão previstos níveis de desempenho 

intercalares não descritos, de modo a que sejam contempladas variações no desempenho dos 

alunos. Sempre que um desempenho não se integre em nenhum de dois níveis descritos 

consecutivos, é-lhe atribuída a pontuação correspondente ao nível intercalar que os separa. É 

classificado com zero pontos qualquer desempenho que não atinja o nível 1. 

 
5. Material 

 
Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo 

oficial). 

É permitido o uso de dicionários. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 
6. Duração 

 
A aplicação dos elementos de avaliação relativos às partes de compreensão da escrita, produção e 

interação escritas e compreensão do oral terão a duração de 90 minutos. 

A parte de interação terá a duração de 15 minutos.  
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INFORMAÇÃO – Prova de Equivalência à Frequência 
 

Físico-Química                             Abril 2014 
 

Prova 11 | 2014 

 
3.º Ciclo do Ensino Básico 
 
 

O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência da 
disciplina de Físico-Química, a realizar em 2014, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 
 

 
1. Local de realização da prova 

 
EB Venda do Pinheiro 

 
2. Objeto de avaliação 

 
A prova de equivalência à frequência de Físico-Química tem por referência as Orientações 
Curriculares para o 3º ciclo do ensino básico da disciplina de Ciências Físicas e Naturais - 
Componente de Físico-Química, que se organizam em quatro temas organizadores: Terra no 
espaço, Terra em transformação, Sustentabilidade na Terra e Viver melhor na Terra.  
 
A prova permite avaliar, no âmbito dos quatro temas organizadores, a aprendizagem passível de 
avaliação numa prova escrita de duração limitada, enquadrada por um conjunto de capacidades, 
nomeadamente:  
- interpretação e compreensão de leis e modelos científicos;  
- interpretação de representações gráficas; 
- interpretação de dados; 
- interpretação de fontes de informação diversas;  
- realização de cálculos simples e conversão de unidades. 

 
3. Caracterização da prova 
 
A prova  escrita está dividida por quatro grupos, sendo todas as perguntas de resposta obrigatória. 

 

Cada grupo corresponde, respetivamente, a cada um dos grandes temas organizadores do 

programa: 

Grupo I – Terra no Espaço - Universo; Sistema Solar; Planeta Terra – de 15 a 20 pontos 

Grupo II - Terra em Transformação - Materiais; Energia - de 10 a 15 pontos 

Grupo III – Sustentabilidade na Terra - Som e Luz; Reações Químicas - de 25 a 30 pontos 

Grupo IV – Viver Melhor na Terra - Em trânsito; Sistemas Elétricos ;Classificação dos materiais; - 

de 35 a 40 pontos 
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Cada grupo pode ter diferente número de itens relativos à componente de Física e/ou de Química. 

 

Em todos os grupos existem itens fechados que podem ser dos seguintes tipos: Item de Seleção: - 

escolha múltipla; - associação/correspondência; - ordenação; Itens de Construção: - resposta 

curta; resposta restrita; cálculo. 

 

Cada grupo de itens pode ser introduzido por documentos (textos, tabelas, gráficos ou figuras 

esquemáticas).  

 

Os dados imprescindíveis à resolução dos itens são indicados no enunciado, nos gráficos, nas 

figuras ou nas tabelas que lhes estão anexas. 

 
4. Critérios gerais de classificação 

 
Será atribuída a totalidade da cotação às respostas que apresentem: 

- Clareza na apresentação dos conceitos;  

- Coerência de resposta; 

- Estruturação da resposta;  

- Utilização correta do vocabulário científico específico da disciplina. 

 

Será atribuída uma cotação parcial sempre que a resolução não esteja totalmente correta.  

Será atribuída a cotação zero quando a resolução apresentada não seja percetível.Em caso de 

engano, este deve ser riscado e corrigido, à frente, de modo bem legível. 

As questões não devidamente identificadas são classificadas com zero pontos, salvo se, em caso 

de omissão ou de engano, for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 

Se o aluno responder a um mesmo item mais 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:  

 

Nas questões de escolha múltipla em que é pedida apenas uma opção ou nas questões de 

estabelecimento de correspondências, as respostas que contenham mais de uma alternativa ou 

uma opção incorreta serão anuladas. 

 A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentam de forma inequívoca a única 

opção correta.Não haverá lugar a classificações intermédias. 

Nas questões de associação/correspondência não será considerada válida a relação entre um 

elemento de um dado conjunto com mais do que um elemento do outro conjunto. 

Nas questões de ordenação a cotação total só é atribuída às respostas em que a sequência esteja 

integralmente correta e completa.  

Serão cotadas com zero pontos questões que apresentem sequência incorreta ou seja omitido 

qualquer elemento da sequência solicitada.  

Não há lugar a cotações intermédias.Na elaboração de legendas e questões de correspondência a 

cotação será distribuída equitativamente. 
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Itens de construção: 

 

Nas questões de resposta curta são classificadas as respostas corretas com a cotação total do 

item. As respostas são classificadas de acordo com os elementos solicitados e apresentados Não há 

lugar a cotações intermédias. Se a resposta contiver elementos contraditórios ou que excedam o 

solicitado deve ser classificada com zero pontos. 

Nas questões de resposta restrita as classificações são feitas de acordo com os níveis de 

desempenho, sendo que cada um corresponde a uma dada pontuação. Qualquer resposta que não 

atinja o nível 1 será cotada com zero pontos. Se a resposta contiver elementos contraditórios são 

considerados para efeito de classificação apenas os tópicos que não apresentem esses elementos. 

É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no 

domínio específico da disciplina. A classificação das respostas centra-se nos tópicos de referência, 

tendo em conta o rigor científico dos conteúdos e a organização lógico-temática das ideias 

expressas no texto elaborado. 

A falta de indicação de unidades SI na apresentação da resposta corresponderá a um desconto de 

um (1) ponto da cotação inicialmente atribuída à alínea. 

A classificação não será prejudicada pela utilização de dados/ valores incorretos obtidos em 

cálculos anteriores, desde que o grau de dificuldade se mantenha. 

Qualquer tentativa de fraude durante a realização da prova acarretará a anulação da questão ou 

da prova consoante os casos. 

 

 
5. Material 

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

tinta indelével, azul ou preta. 

Como material de apoio o aluno pode utilizar régua e máquina de calcular. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo 

oficial). 

Não é permitida a utilização de tabela periódica ou de corretor.  

 
6. Duração 

 
A prova tem a duração de 90 minutos, não sendo concedida qualquer tolerância. 
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INFORMAÇÃO – Prova de Equivalência à Frequência 
 

Geografia                             Abril 2014 
 

Prova 18 | 2014 

 
3.º Ciclo do Ensino Básico 
 
 

O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência da 
disciplina de Geografia, a realizar em 2014, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 
 

 
1. Local de realização da prova 

 
EB Venda do Pinheiro 

 
2. Objeto de avaliação 

 
A prova tem por referência as Orientações Curriculares para o 3.º ciclo do ensino básico da 
disciplina de Geografia, que se organizam em seis temas: A Terra: estudos e representações, Meio 
natural, População e povoamento, Atividades económicas, Contrastes de desenvolvimento e 
Ambiente e sociedade.  
 
TEMAS  
 
De acordo com as Orientações Curriculares referidas, os diferentes temas podem ser estudados  
separadamente ou de forma integrada. 
 
A TERRA: ESTUDOS E REPRESENTAÇÕES 
 
Descrição da paisagem;  
Mapas como forma de representar a superfície terrestre;  
Localização dos diferentes elementos da superfície terrestre 
 
O MEIO NATURAL 
 
Clima e formações vegetais;  
Relevo; 
Riscos e catástrofes.   
 
POPULAÇÃO E POVOAMENTO  
 
População;  
Mobilidade;  
Áreas de fixação humana.  
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ATIVIDADES ECONÓMICAS 
 
Atividades económicas: recursos, processos de produção e sustentabilidade;  
Redes e meios de transporte e telecomunicação.  
 
CONTRASTES DE DESENVOLVIMENTO  
 
Países Desenvolvidos vs Países em Desenvolvimento (IDH e Indicadores demográficos).   
Interdependência entre espaços com diferentes níveis de desenvolvimento. 
 
O tema Ambiente e sociedade, não incluído acima, poderá, no entanto, ser abordado em 
articulação com outros temas, pois, dada a sua natureza transversal, é lecionado com alguns  
subtemas de Meio natural, de População e povoamento e de Atividades económicas   

 
3. Caracterização da prova 
 
A prova é constituída por seis grupos de questões, podendo as mesmas ser de tipo: 

-Fechadas, com resposta curta, completamento, verdadeiro/falso, associação, escolha múltipla e 

ordenação; 

-Abertas, com resposta de desenvolvimento, e interpretação de mapas, gráficos ou textos.  

Todas as questões são de resposta obrigatória. 

 
4. 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 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. 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

As respostas aos itens de construção que apresentem pontos de vista diferentes dos mencionados 

nos critérios específicos de classificação e/ou que não utilizem uma terminologia igual à utilizada 

nos critérios específicos de classificação devem ser classificadas se o seu conteúdo for 
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considerado cientificamente válido e estiver adequado ao solicitado. Nestes casos, as respostas 

devem ser classificadas segundo procedimentos análogos aos previstos nos descritores 

apresentados. 

Nos itens que apresentem critérios específicos de classificação organizados por níveis de 

desempenho é atribuída, a cada um desses níveis, uma única 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. É classificada com zero 

pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no domínio específico da 

disciplina. 

 

Resposta curta 

No item da resposta curta, caso a resposta contenha elementos que excedam o solicitado, só são 

considerados para efeitos de classificação os elementos que satisfaçam o que é pedido, segundo a 

ordem pela qual são apresentados na resposta, mesmo que os elementos em excesso contenham 

elementos corretos. Porém, se os elementos referidos revelarem uma contradição entre si, a 

classificação a atribuir é zero pontos. 

 

Resposta restrita e resposta extensa 

Em alguns dos itens de resposta restrita e nos itens de resposta extensa, a classificação a atribuir 

traduz a avaliação simultânea do desempenho no domínio específico da disciplina e no domínio da 

comunicação escrita em língua portuguesa. A avaliação do domínio da comunicação escrita em  

língua portuguesa faz-se de acordo com os níveis de desempenho a seguir descritos. 

 

Níveis descritores 

1- Composição com problemas de estrutura, com erros de sintaxe, de pontuação e/ou de 

ortografia, cuja gravidade implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido. 

2- Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, ou com 

erros esporádicos, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido. 

 

 
5. Material 

 
Os alunos deverão levar para a prova material de escrita (caneta ou esferográfica de tinta azul ou 

preta), régua/esquadro e calculadora não alfanumérica, não programável. Não é permitido o uso 

de corretor. 

 
6. Duração 

 
90 minutos. 
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INFORMAÇÃO – Prova de Equivalência à Frequência 
 

História                             Abril 2014 
 

Prova 19 | 2014 

 
3.º Ciclo do Ensino Básico 
 
 

O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência da 
disciplina de História, a realizar em 2014, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 
 

 
1. Local de realização da prova 

 
EB Venda do Pinheiro 

 
2. Objeto de avaliação 

 
A prova avalia os objetivos gerais, do domínio das aptidões/capacidades e do domínio dos 
conhecimentos, associados aos conteúdos e aos conceitos/noções básicas, no âmbito do programa 
da disciplina. A prova apenas integrará itens relativos aos temas e subtemas apresentados neste 
documento. Assim, não serão objeto de avaliação os conteúdos do 7.º, 8.º e 9.º ano que não 
constem da presente informação. 

 
3. Caracterização da prova 
 
- A prova é constituída por quatro grupos, com três perguntas de resposta obrigatória - três itens 

abertos (resposta restrita e/ou composição curta), que podem apresentar-se subdivididos, e é 

introduzido por um ou mais documentos ( escritos, iconográficos ou gráficos). 

- Cada um dos temas incide sobre um dos temas programáticos. 

- A cotação total da prova é de 100 pontos. 

- A cotação de cada grupo varia entre os 20 e 30 pontos. 

 

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

Grupo I Das sociedades recoletoras às primeiras civilizações: 

- As sociedades recoletoras e as primeiras sociedades produtoras 

- Contributos das primeiras civilizações 

 

Grupo II Expansão e mudança nos séculos XV e XVI: 

-O expansionismo europeu 

- Renascimento e Reforma 

 

Grupo III A Europa e o mundo no limiar do século XX: 
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-Hegemonia e declínio da influência europeia 

-Portugal: da 1ª República à Ditadura Militar 

 

Grupo IV Da Grande Depressão à 2ª Guerra Mundial;Do segundo pós-guerra aos desafios do nosso 

tempo: 

 

-Regimes ditatoriais na Europa 

-A 2ª Guerra Mundial 

- Portugal: Do autoritarismo à democracia 

 
4. Critérios gerais de classificação 

 
No domínio das aptidões/capacidades o aluno deverá: 

 

  Utilizar a metodologia específica da História:  

• Interpretar documentos diversos; 

• Selecionar e identificar informação; 

•Formular hipóteses de integração de factos históricos; 

•Utilizar conceitos e generalizações. 

 

   Desenvolver capacidades de comunicação: 

•Elaborar sínteses escritas com correção linguística e aplicar o vocabulário específico da 

disciplina. 

 

No domínio dos conhecimentos o aluno deverá: 

  Desenvolver a noção de evolução: 

•Caracterizar as fases principais da evolução histórica; 

•Identificar os grandes momentos de rutura no processo evolutivo. 

 

   Desenvolver as noções de condicionalismo e de causalidade: 

•Compreender condições e motivações dos factos históricos; 

•Distinguir os aspetos de ordem demográfica, económica, social, política e cultural; 

•Compreender o papel dos indivíduos e dos grupos na dinâmica social; 

•Compreender a importância do desenvolvimento científico e tecnológico e dos movimentos 

culturais. 

 

   Desenvolver a noção de multiplicidade temporal: 

•Localizar no tempo e no espaço eventos e processos; 

•Distinguir ritmos de evolução em sociedades diferentes e no interior de uma mesma sociedade; 

•Relacionar a história nacional com a história europeia e universal; 

•Estabelecer relações entre o passado e o presente. 

 

   Desenvolver a noção de relativismo cultural: 

 

•Reconhecer e compreender a simultaneidade de diferentes valores culturais em diferentes 

tempos e espaços. 
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5. Material 
 
Os alunos deverão levar para a prova apenas material de escrita (caneta ou esferográfica de tinta 
azul ou preta).Não é permitido o uso do lápis, de esferográfica-lápis ou corretor.   
 
6. Duração 

 
Duração da prova: 90 minutos                                   
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INFORMAÇÃO – Prova de Equivalência à Frequência 
 

Inglês - LE I                             Abril 2014 
 

Prova 21 | 2014 

 
3.º Ciclo do Ensino Básico 
 
 

O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência da 
disciplina de Inglês - LE I, a realizar em 2014, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 
 

 
1. Local de realização da prova 

 
EB Venda do Pinheiro 

 
2. Objeto de avaliação 

 
A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciados 
no Programa de Inglês (língua I) em vigor e tem por referência o Quadro Europeu Comum de 
Referência para as Línguas (2001). Considera-se, pois, condição para o entendimento desta 
informação a leitura quer do programa, quer do quadro de referência. 
A resolução da prova pode implicar a mobilização de aprendizagens inscritas no Programa, mas 
não expressas nesta informação.  
Na prova, é objeto de avaliação a competência comunicativa nas vertentes de compreensão, da 
produção e da interação. A demonstração destas competências envolve a mobilização dos 
conteúdos programáticos e os respetivos processos de operacionalização, prescritos pelo 
programa. Os conteúdos programáticos serão testados em quatro partes através da ativação das 
seguintes competências (por referência ao QECR): 
 

Partes Competências ativadas 

I - Compreensão da escrita 

• Competência linguística (especificamente, competência lexical 
e competência semântica) 

• Competência pragmática (especificamente, competência 
discursiva e competência funcional) 

II – Produção e interação 
escritas 

• Competência linguística 
• Competência sociolinguística 
• Competência pragmática 

III – Compreensão do oral 

• Competência linguística (especificamente, competência lexical 
e competência semântica) 

• Competência pragmática (especificamente, competência 
discursiva e competência funcional) 

IV – Interação oral 
• Competência linguística 
• Competência sociolinguística 
• Competência pragmática 
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3. Caracterização da prova 
 
Prova Escrita 

 
3.1 Compreensão da escrita (Reading) 

 

Esta parte consiste na realização de atividades de compreensão/interpretação de diferentes tipos 

de textos, cujos temas se inserem nas áreas do conteúdo sociocultural enunciadas no Programa. 

Estas atividades têm como suporte textos e/ou imagens. 

O instrumento de avaliação apresentará a seguinte estrutura. 

 

Parte 1  

Escolha múltipla  ler e compreender pequenos avisos, mensagens, etc. 

Parte 2 

Correspondência  ler e compreender informações detalhadas em textos. 

Parte 3 

Verdadeiro/ falso  ler e identificar informação factual. 

Parte 4 

Escolha múltipla  ler e compreender informações detalhadas e gerais. Compreender a 

    atitude, opinião e objetivo do narrador. 

Parte 5 

Cloze - Escolha múltipla identificar vocabulário ou estruturas gramaticais num texto curto. 

 

3.2 Produção escrita (Writing) 

 

Esta parte consiste na realização de atividades de produção de diferentes tipos de texto, cujo 

tema se insere nas áreas do conteúdo sociocultural enunciadas no Programa. 

O instrumento de avaliação apresentará a seguinte estrutura. 

 

Parte 1 

Transformação de frases reescrita de frases com o mesmo significado, utilizando diferentes  

    estruturas gramaticais. 

Parte 2 

Elaboração de uma história ou carta - 90 - 100 palavras  

 

3.3 Compreensão do oral (Listening) 

 

Esta parte consiste na realização de atividades de compreensão/interpretação de textos orais, 

cujo tema se insere nas áreas do conteúdo sociocultural enunciadas no Programa. Estas atividades 

têm como suporte textos áudio. 

O instrumento de avaliação terá a seguinte estrutura. 

 

Parte 1 

Escolha múltipla    identificar a opção correta entre três 

Parte 2  

Preenchimento de espaços em branco completamento de um texto/ informação 
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Prova Oral 
 

3.4. Interação oral (Speaking)  

Esta parte consiste na realização de duas atividades de interação oral, cujos temas se inserem nas 

áreas do conteúdo sociocultural enunciadas no programa. 

O instrumento de avaliação apresentará a seguinte estrutura. 

 

Parte 1  

Interação oral   conversa com interlocutor (informação pessoal e generalizada do 

    examinando). 

Parte 2 

Descrição de uma imagem descrição de uma imagem que retrata um dos temas enunciados no 

    programa. 

Parte 3 

Leitura    leitura de um texto curto sobre um dos temas enunciados no  

    programa. 

 

4. 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 examinando 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. 
  
Nos itens de seleção, qualquer resposta indicada de forma equívoca, por exemplo, fornecendo 
mais elementos do que o(s) pedido(s), é classificada com zero pontos.  
Nos itens de construção, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não 
correspondam ao solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido, 
nomeadamente na tarefa dois da parte de produção escrita, onde a competência linguística só é 
avaliada se o examinando tiver tratado o tema proposto e se tiver obtido, pelo menos, a 
classificação mínima na competência pragmática. 

 
Prova Escrita 

 

A compreensão da escrita, a produção escrita e a compreensão do oral são uma única prova, 

classificada para 100 pontos. 

 

Compreensão da escrita (Reading) 

Cada questão tem o valor de um (1) ponto, sendo aceite uma única opção. 

 

Produção escrita (Writing) 

Parte 1 
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Cada questão vale um (1) ponto. A existência de erros ortográficos descontam a totalidade do 

valor da questão. 

Parte 2 

O texto produzido tem o valor total de cinco (5) pontos, sendo analisadas as seguintes 
competências: 

 competência linguística 

 competência lexical 

 competência gramatical 

 competência semântica 

 competência ortográfica 

 competência pragmática 

 competência discursiva 
 

Compreensão do oral (Listening) 

 

Cada questão vale um (1) ponto. Na 2.ª parte a existência de erros ortográficos descontam a 

totalidade do valor da questão. 

 

Prova Oral 
 

A interação oral é classificada para 100 pontos. 

 

Interação oral (Speaking)  

 

Em cada uma das tarefas são avaliados os seguintes aspetos: gramática, discurso, pronúncia, 

interação e apreciação global. 

 
5. Material 

 
Apenas se pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 
indelével, azul ou preta. 
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino. 
Não é permitida a consulta de dicionários unilingues ou bilingues. 
Não é permitido o uso de corretor. 
 

6. Duração 
 

A prova escrita tem a duração de noventa (90) minutos. 

A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos. 
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INFORMAÇÃO – Prova de Equivalência à Frequência 
 

Português                             Abril 2014 
 

Prova _______ | 2014 

 
3.º do Ensino Básico 
 
 

O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência da disciplina de 
Português, a realizar em 2014, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

 

1. Local de realização da prova 
 

EB Venda do Pinheiro 
 

2. Objeto de avaliação 
 
A prova oral de equivalência de Português incide sobre as aprendizagens e competências do 3.º ciclo 
do Ensino Básico, definidas a partir do programa da disciplina de Português e das metas curriculares. A 
prova desta disciplina permite avaliar aprendizagens passíveis de avaliação em prova oral de duração 
limitada, enquadradas em domínios, e os conteúdos a elas associados, no âmbito do Programa da 
disciplina e das metas curriculares .  
 
3. Caracterização da prova 

 
A prova oral de equivalência de Português detém apenas a modalidade oral e todos os itens são 
respondidos oralmente. A prova apresenta dois grupos de itens. No Grupo I, avaliam-se competências 
nos domínios da Leitura e da Compreensão de Texto. É apresentado um texto, constituindo o suporte 
para itens fechados e itens abertos de resposta orientada. (60 pontos) 
No Grupo II, avaliam-se competências no domínio do Conhecimento Explícito/Funcionamento da 
Língua, através de itens fechados. (40 pontos) 
 
4. Critérios gerais de classificação 

 
As classificações a atribuir às respostas são expressas em números inteiros e resultam da aplicação dos 
critérios gerais e específicos de classificação. 
As respostas que se revelem totalmente desajustadas no conteúdo ou no registo são classificadas com 
zero pontos. 
 
5. Material 
 
Os examinandos não deverão levar qualquer tipo de material. Será disponibilizado documento com o 
texto sobre o qual incidirá a prova. 
 
6. Duração 

 
A prova tem a duração de, no máximo, 15 minutos. 
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INFORMAÇÃO – Prova de Equivalência à Frequência 
 

Português                             Abril 2014 
 

Prova _______ | 2014 

 
3.º do Ensino Básico 
 
 

O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência da 
disciplina de Português, a realizar em 2014, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 
 

 
1. Local de realização da prova 

 
EB Venda do Pinheiro 

 
2. Objeto de avaliação 
 
A prova oral de equivalência de Português incide sobre as aprendizagens e competências do 3.º 
ciclo do Ensino Básico, definidas a partir do programa da disciplina de Português e das metas 
curriculares. A prova desta disciplina permite avaliar aprendizagens passíveis de avaliação em 
prova oral de duração limitada, enquadradas em domínios, e os conteúdos a elas associados, no 
âmbito do Programa da disciplina e das metas curriculares. 
 

3. Caracterização da prova 
 

A prova oral de equivalência de Português detém apenas a modalidade oral e todos os itens são 

respondidos oralmente. A prova apresenta dois grupos de itens.  

No Grupo I, avaliam-se competências nos domínios da Leitura e da Compreensão de Texto. É 

apresentado um texto, constituindo o suporte para itens fechados e itens abertos de resposta 

orientada. (60 pontos) 

No Grupo II, avaliam-se competências no domínio do Conhecimento Explícito/Funcionamento da 

Língua, através de itens fechados. (40 pontos) 

 
4. Critérios gerais de classificação 
 

As classificações a atribuir às respostas são expressas em números inteiros e resultam da aplicação 

dos critérios gerais e específicos de classificação. 

As respostas que se revelem totalmente desajustadas no conteúdo ou no registo são classificadas 

com zero pontos. 

 
5. Material 
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Os examinandos não deverão levar qualquer tipo de material.  

Será disponibilizado documento com o texto sobre o qual incidirá a prova. 

 
6. Duração 

 
A prova tem a duração de, no máximo, 15 minutos. 
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INFORMAÇÃO – Prova Final de Ciclo a Nível de Escola 
 

Matemática                             Abril 2014 
 

Prova _______ | 2014 

 
3.º Ciclo do Ensino Básico 
 
 

O presente documento divulga a informação relativa à prova final de ciclo a nível de escola da 
disciplina de Matemática, a realizar em 2014, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 
 

 
1. Local de realização da prova 

 
EB Venda do Pinheiro 

 
2. Objeto de avaliação 

 
A prova tem por referência o Programa de Matemática do Ensino Básico, aplicando-se 
supletivamente as Metas Curriculares de Matemática, e permite avaliar a aprendizagem passível 
de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 
 
Os temas que constituem o objeto de avaliação são os que se apresentam em seguida.  
- Números e operações 
- Geometria 
- Álgebra 
- Organização e tratamento de dados  

 
3. Caracterização da prova 
 
A prova é constituída por uma única parte, sendo o uso da calculadora permitido. 

 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, tabelas de 

dados, gráficos, mapas e figuras. 

 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas do Programa ou dos 

documentos orientadores. 

 

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, em pontos, na prova é a seguinte: 
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- Números e operações 10 a 20 pontos; 

- Geometria 30 a 40 pontos; 

- Álgebra 30 a 40 pontos; 

- Organização e tratamento de dados 10 a 20 pontos. 

 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se da seguinte forma: 

- Itens de seleção (Escolha múltipla) - 4 a 8 itens - 3 a 5 pontos por item de cotação; 

- Itens de construção (Resposta curta ou restrita) - 12 a 18 itens - 3 a 10 pontos por item de 

cotação. 

 

A resposta aos itens de construção pode limitar-se, por exemplo, a uma palavra, a uma expressão, 

a uma frase ou a um número (itens de resposta curta), ou pode envolver a apresentação de 

cálculos, de uma justificação, de uma construção gráfica ou geométrica ou de um raciocínio 

demonstrativo (itens de resposta restrita). 

 

A prova inclui o formulário e a tabela trigonométrica anexos ao do documento informativo relativo 

à Prova Final de Ciclo datado de dezembro de 2013 do IAVE. 

 

 
4. 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. 

 

No presente ano letivo, na classificação das provas em geral e em particular desta prova, 

continuarão a ser consideradas corretas as grafias que seguirem o que se encontra previsto quer 

no Acordo de 1945, quer no Acordo de 1990 (atualmente em vigor), mesmo quando se utilizem as 

duas grafias numa mesma prova. 

 

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. 

 

Itens de construção 

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 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. Nestes itens, os critérios gerais apresentam situações passíveis de desvalorização na 

classificação da resposta. Indicam-se em seguida algumas dessas situações. 
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– Apresentação apenas do resultado final quando a resolução do item exige cálculos ou 

justificações. 

– Ocorrência de erros de cálculo. 

– Apresentação de cálculos intermédios com um número de casas decimais diferente do solicitado 

ou com um arredondamento incorreto. 

– Apresentação do resultado final numa forma diferente da pedida ou mal arredondado. 

– Utilização de simbologia ou de expressões incorretas do ponto de vista formal. 

 

A versão integral dos critérios gerais de classificação será publicada antes da realização da prova, 

em simultâneo com as instruções de realização.  

 
5. Material 

 
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, 

azul ou preta. 

 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo 

oficial). 

 

O aluno deve ser portador de: 

– Material de desenho e de medição (lápis, borracha, régua graduada, compasso, esquadro e 

transferidor); 

– Calculadora — aquela com que trabalha habitualmente (gráfica ou não), desde que satisfaça 

cumulativamente as seguintes condições: 

      - ter, pelo menos, as funções básicas soma, subtração, multiplicação, divisão, raiz quadrada, 

raiz cúbica. 

      - ser silenciosa; 

      - não necessitar de alimentação exterior localizada; 

      - não ter cálculo simbólico (CAS); 

      - não ter capacidade de comunicação a distância; 

      - não ter fitas, rolos de papel ou outro meio de impressão. 

 

Não é permitido o uso de corretor. 

 
6. Duração 

 
A prova tem a duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos. 

 

Nota: O Formulário é igual ao da prova ncional final do 3.º ciclo, que se encontra no Anexo 1 do 

documento informativo relativo à Prova Final de Ciclo datado de dezembro de 2013. O mesmo 

acontece com a Tabela Trigonométrica (Anexo 2 do mesmo documento).  
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INFORMAÇÃO – Prova Final de Ciclo a Nível de Escola 
 

Português                             Abril 2014 
 

Prova _______ | 2014 

 
3.º Ciclo do Ensino Básico 
 
 

O presente documento divulga a informação relativa à prova final de ciclo a nível de escola da 
disciplina de Português, a realizar em 2014, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 
 

 
1. Local de realização da prova 

 
EB Venda do Pinheiro 

 
2. Objeto de avaliação 

 
A prova final de Português incide sobre as aprendizagens e competências definidas a partir do 
programa da disciplina de Português, das metas curriculares e do Programa Educativo Individual 
de cada aluno, de acordo com a sua especificidade, ao abrigo do Decreto-Lei 3/2008, de 7 de 
janeiro. 

 
3. Caracterização da prova 

 
A prova final de português  detém apenas a modalidade escrita e todos os itens são respondidos 
no enunciado da prova.A prova apresenta três grupos de itens.  
 
No Grupo I, avaliam-se competências nos domínios da Leitura e da Compreensão de Texto.  São 
apresentados dois textos, constituindo o suporte para itens fechados e itens abertos de resposta 
orientada. (50 pontos).  
 
No Grupo II, avaliam-se competências no domínio do Conhecimento Explícito da Língua através de 
itens fechados. (20 pontos) 
 

No Grupo III, avaliam-se competências de Escrita.(30 pontos) 

 
4. Critérios gerais de classificação 
 
As classificações a atribuir às respostas são expressas em números inteiros e resultam da aplicação 
dos critérios gerais e específicos de classificação. Se a  prova  apresentar, pelo menos, uma 
resposta escrita integralmente em maiúsculas é sujeita a uma desvalorização de três pontos. As 
respostas que se revelem ilegíveis são classificadas com zero pontos. 
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ITENS DE RESPOSTA FECHADA 

 

Itens de resposta fechada de escolha múltipla- Não há lugar a classificações intermédias. A 

cotação total do item é atribuida às respostas que apresentam de forma inequívoca a única 

alternativa correta. São classificadas com zero pontos as respostas em que:—é apresentada uma 

alternativa incorreta;—é assinalada mais do que uma alternativa. 

 

Itens de resposta fechada curta- A classificação é atribuída de acordo com os elementos de 

resposta solicitados e apresentados. 

 

Itens de resposta fechada de verdadeiro/falsa-A cotação total do item é atribuída às respostas 

que identifiquem corretamente todas as afirmações, de acordo com a respetiva chave de 

resposta. 

 

ITENS DE RESPOSTA ABERTA 

 

Os critérios de classificação dos itens de resposta aberta apresentam-se organizados por níveis de 

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

níveis de desempenho da produção escrita (Grupo III) integram os seguintes parâmetros: tema e 

tipologia; coerência e pertinência da informação; estrutura e coesão; morfologia e sintaxe; 

repertório vocabular; ortografia. 

 

Durante o presente ano letivo, na classificação das provas finais, continuarão a ser consideradas 

corretas as grafias que seguirem o que se encontra previsto quer no Acordo de 1945, quer no 

Acordo atualmente em vigor. 

 
5. Material 

 
Os examinandos só podem usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica, de 

tinta azul ou preta. É fornecido papel de rascunho. Não é permitido o uso de dicionário. Não é 

permitido o uso de lápis, de «esferográfica-lápis», nem de corretor. 

 
6. Duração 

 
A prova tem a duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos. 


