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INTRODUÇÃO 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 1.º ciclo de Estudo do 

Meio, a realizar em 2015 pelos alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo 

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho. Deve ainda ser tido em consideração o Despacho Normativo n.º 13-2014 

de 15 de setembro e o Despacho Normativo nº 6-A/ 2015 de 5 de março. Tem por referência o programa de Estudo 

do Meio, que permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e do Programa das 

disciplinas. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

•Objeto de avaliação 

•Caracterização da prova 

•Critérios gerais de classificação 

•Material 

•Duração 

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos e com eles deve ser analisado, para que fiquem devidamente 

informados sobre a prova que irão realizar. 

Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado dos itens e o 

grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão balizados pelo Programa, em adequação 

ao nível de ensino a que a prova diz respeito. 

 

 

 

Informação - Prova de Equivalência à Frequência de Estudo do Meio  

1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

Decreto Lei 139/2012 de 5 de julho 

Prova 22  

2015 Modalidade da prova: Escrita       Prática  � 



  
 

 OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

   A prova final tem por referência o Programa de Estudo do Meio, homologado em 1991, aplicando-se 

supletivamente as Metas Curriculares de Estudo do Meio, e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação 

numa prova escrita de duração limitada, nos seguintes domínios: 

Domínios: 

1. Localização no Espaço e no Tempo 

• Localização/Compreensão Espacial e Temporal 

• A Terra no Espaço: Universo e Sistema Solar 

• Localização e Compreensão Espacial: a Terra no Sistema Solar 

 

2. Conhecimento do Meio Natural e Social 

• Conhecimento dos Lugares e das Regiões 

• Utilização de Fontes de Informação 

• Compreensão Histórica Contextualizada 

• Comunicação de Conhecimento sobre o Meio Natural e Social 

• Viver Melhor na Terra 

• Sustentabilidade 

 

3. Dinamismo das Inter-relações Natural-Social 

• Viver Melhor na Terra 

• Dinamismo das Inter-relações entre Espaços 

• Dinamismo das Relações entre Espaços 

 

 

 CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

A prova é constituída por um caderno. 

A prova é realizada no enunciado. 

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

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

conteúdos. 

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

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

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

 

 

 



  
 

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

Quadro 1 – Valorização dos domínios  

Domínios 
Cotação 

(em pontos) 

Localização no Espaço e no Tempo 35 a 50 

Conhecimento do Meio Natural e Social 35 a 50 

Dinamismo das Inter-relações Natural-Social 10 a 25 

 

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

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens 
Número 

de itens 

Cotação por item 

(em pontos) 

Itens de seleção 

•Escolha múltipla 

•Associação/Correspondência 

• Verdadeiro/ falso 

•Ordenação 

• Completamento 

6 a 16 2 a 6 

Itens de construção 

•Resposta curta 

•Resposta restrita 

6 a 16 

 

2 a 6 

4 a 8 

Notas:  

Alguns dos itens de escolha múltipla, de associação/correspondência e de resposta curta podem apresentar-se sob a forma de tarefas de completamento. 

Alguns dos itens de resposta curta e de resposta restrita podem apresentar-se sob a forma de tarefas de transformação. 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

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

apresentados para cada item.  

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. 

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) 

 



  
 

 

Itens de seleção 

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas. Podem ser atribuídas 

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

Itens de construção 

Nos itens de completamento e nos de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente 

corretas. Podem ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios 

específicos. 

Nos itens de resposta restrita, 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. 

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

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

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

classificação de zero pontos. 

 

MATERIAL 

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

Não é permitido o uso de corretor. 

 

DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 60 minutos, contendo um caderno. 

O caderno é recolhido ao fim de 60 minutos. 
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INTRODUÇÃO 

   O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do 1.º ciclo do 

ensino básico da disciplina de Expressões nas suas componentes escrita (Expressão e Educação Plástica) e na sua 

componente prática (Expressão e Educação Musical e Expressão e Educação Dramática) a realizar em 2015 pelos 

alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei 139/2012, de 5 de julho. 

   Deve ainda ser tido em consideração o Despacho Normativo 13-2014 de 15 de setembro. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e do Programa das 

disciplinas. 

   O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização da prova; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

      Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado dos itens e 

o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão balizados pelo Programa, em adequação 

ao nível de ensino a que a prova diz respeito. 

 

 OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

   A prova tem por referência o Programa de Expressões Artísticas do Ensino Básico, homologado em 2007, e 

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

capacidade de aplicar conhecimentos na resolução de problemas e em situações que implicam conhecimento da 

voz, do corpo e dos materiais. 

 

   

Informação - Prova de Equivalência à Frequência de Expressões Artísticas  

1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

Decreto Lei 139/2012 de 5 de julho 

Prova 23  

2015 Modalidade da prova: Escrita       Prática   



  
 

 Os temas/tópicos que constituem o objeto de avaliação são os que a seguir se discriminam: 

 
� EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO PLÁSTICA  - ESCRITA 

 

• Descoberta e Organização Progressiva de Volumes  

• Descoberta e Organização Progressiva de Superfícies  

• Exploração de Técnicas Diversas de Expressão  
 
� EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO MUSICAL E DRAMÁTICA - PRÁTICA 

• Jogos de Exploração  

• Experimentação, Desenvolvimento e Criação Musical 
 

• Jogos de Exploração  

• Jogos Dramáticos  
 

 CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

 

   O aluno realiza a prova a partir de um enunciado sendo que o seu cariz é prático.  

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

Educação Plástica,  Musical e Dramática.  

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

   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 e papel e áudio. 

   A prova é cotada para 100 pontos. 

   A valorização relativa dos temas apresenta-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Valorização relativa dos domínios  

Áreas disciplinares Domínios Cotação (em pontos) 

Expressão e Educação 

Plástica 

Descoberta e Organização 

Progressiva de Volumes 

15 

Descoberta e Organização 

Progressiva de Superfícies 

 20 

Exploração de Técnicas Diversas 

de Expressão 

15 

Expressão e Educação 

Musical e Dramática 

Jogos de exploração 15 

Experimentação, 

desenvolvimento e Criação 

Musical 

20 

Jogos Dramáticos 15 

 

 
 



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

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação. 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

Itens de seleção 
•Escolha múltipla 
•Associação/Correspondência 
 

5 20 

Itens de construção 
•Resposta objetiva 
•Resposta restrita 

5 20 

 

 

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

construção. 

   Nos itens de construção, a resposta pode resumir-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 justificações ou de uma construção. 

 

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. 

   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. 

   Nos itens de construção, o aluno deve apresentar um trabalho limpo, realizado com rigor, criatividade nas 

composições e na pintura. 

   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). 

 

   Para cada item específico (seleção, associação, construção e respostas curtas, restritas e extensas) serão 

aplicados os mesmos critérios de classificação de que os da prova final do 1º CEB. 

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. 

 

ASSOCIAÇÃO/CORRESPONDÊNCIA 

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

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

 

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. Nos itens cuja resposta envolve construções, os critérios de classificação das 

respostas apresentam-se organizados por etapas e/ou por níveis de desempenho. A cada etapa e/ou a cada nível 

de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

 

MATERIAL 

 

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

borracha, afia, tesoura, cola, régua (mínimo 20cm), esquadro, compasso, lápis de cor e canetas de feltro. 

Não é permitido o uso do corretor. 

As respostas escritas são registadas no enunciado da prova.  

 

DURAÇÃO 

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

�1ª parte – 45 minutos - ( Educação e Expressão Plástica ) 
�2ª parte – 45 minutos -  ( Educação e Expressão Musical e Dramática ) 
 

   No final do tempo previsto para a realização de cada uma das partes, o aluno pode sair ou, se necessário, utilizar 

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

   A 1ª parte da prova é recolhida ao fim de 45 minutos, consoante o aluno utilize ou não o período de tolerância. 

    A 2ª parte da prova é recolhida ao fim de 45 minutos, consoante o aluno utilize ou não o período de tolerância. 

Após a 1ª parte, haverá um período de 25 minutos de intervalo. 
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PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE 

 

Informação - Prova de Equivalência à Frequência de Português   

1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

Prova 41  

2015 Modalidade da prova: oral 

 

INTRODUÇÃO 

O presente documento visa divulgar as características da prova oral de Português, a realizar em 

2015 pelos alunos autopropostos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo 

instituídos pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho conjugado com os Despachos 

Normativos nº 13-2014, de 15 de setembro e nº6-A/2015 de 5 de março. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida 

e do Programa da área disciplinar.  

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:  

• Objeto de avaliação;  

• Caracterização da prova;  

• Critérios gerais de classificação;  

• Material;  

• Duração. 

 
OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova oral de equivalência à frequência tem por referência o Programa de Português do 

ensino básico e as Metas Curriculares de Português e permite avaliar a aprendizagem passível 

de avaliação numa prova oral de duração limitada.  

Domínios  

LEITURA  

COMPREENSÃO /INTERPRETAÇÃO DO TEXTO  
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Conteúdos  

LEITURA: Texto narrativo  

COMPREENSÃO /INTERPRETAÇÃO DO TEXTO:  

Apropriação do sentido global do texto  

Identificação de ideias – chave. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

 
A prova realiza - se oralmente;  

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

área disciplinar.  

A prova é constituída por dois momentos:  

No 1º momento, avalia-se o desempenho do aluno no domínio da Leitura através da leitura do 

texto em voz alta.  

No 2º momento, avalia-se a compreensão / interpretação do texto lido através da apropriação 

da compreensão global do texto e as ideias-chave. 

A prova é cotada para 100 pontos.  

A valorização relativa aos domínios apresenta-se no Quadro seguinte:  

Valorização relativa dos domínios  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Momentos Domínios 

Cotação 

(em pontos) 

1º Momento Leitura 40 pontos 

2ºMomento Compreensão 

/Interpretação do texto 

60 pontos 
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CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

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

específicos de classificação apresentados para cada momento e é expressa por um número 

inteiro, previsto na grelha de classificação.  

As respostas que não possam ser claramente identificadas como corretas são classificadas com 

zero pontos.  

Não será atribuída classificação a produções orais que não obedeçam ao (s) tema(s) 

proposto(s).  

São considerados quatro critérios para a classificação do desempenho do aluno: i) Fluência da 

Leitura; ii) Apreensão crítica do significado e da intenção do texto; iii) Correção e adequação 

discursiva; iv) Desenvolvimento, sem desvios, dos assuntos propostos.  

O entendimento que se faz dos mesmos é o seguinte:  

i) Fluência da Leitura – refere-se à expressividade e ao ritmo adequado de leitura, à dicção, ao 

respeito pela pontuação e à compreensão do que se lê;  

ii) Apreensão crítica do significado e da intenção do texto – refere-se à identificação das 

ideias/valores essenciais presentes no texto e à capacidade de se expressar criticamente sobre 

eles, destacando sentidos implícitos e fazendo inferências;  

iii) Correção e adequação discursiva – refere-se à capacidade de usar correta e adequadamente 

as estruturas gramaticais, o vocabulário, a pronúncia e a entoação;  

iv) Desenvolvimento, sem desvios, dos assuntos propostos – refere-se à capacidade de 

responder, sem desvios e de forma acertada, às diferentes questões colocadas, evidenciando o 

domínio dos diversos conteúdos programáticos e a capacidade de sua aplicação em novas 
situações. 
 

MATERIAL 

Todo o material necessário será fornecido no momento de realização da prova.  

 
DURAÇÃO 

A prova oral não deverá ultrapassar a duração máxima de 15 minutos. 
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