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PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE 

Informação - Prova de Equivalência à Frequência de Português   

2º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

Prova 61  

2015 Modalidade da prova: oral 

 

INTRODUÇÃO 

O presente documento visa divulgar as características da Prova de Equivalência à Frequência do 2º ciclo 

do ensino básico da disciplina de Português, a realizar em 2015, pelos alunos que se encontram 

abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei nº139/2012. 

 Deve ainda ser tido em consideração o Despacho Normativo 24-A/2012 de 6 de dezembro bem como o 

despacho 15971/2012 de 14 de dezembro. 

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

programa da disciplina. 

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 do 2º ciclo tem por referência o programa de Português e 

permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral, com a duração máxima de 15 

minutos, e incide sobre as aprendizagens nos domínios da Leitura, Compreensão / Expressão Oral e 

Gramática. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

Os docentes responsáveis pela prova oral (júri) têm autonomia para conduzirem esta prova da forma 

que acharem mais adequada, ajustando a sua atuação a cada aluno.  

Esta prova oral pretende, acima de tudo, aferir a compreensão e expressão oral do aluno, a capacidade 

de comunicar numa situação presencial, o domínio da leitura e os conhecimentos de funcionamento da 

língua, de acordo com as seguintes indicações: 
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a)  Exercícios de leitura (o aluno deverá proceder à leitura de um excerto de um texto, indicado 

pelos professores responsáveis pela aplicação da prova);  

b)  Compreensão da leitura e resposta a perguntas (os professores colocarão algumas perguntas que 

considerarem pertinentes para aferir a compreensão textual por parte do aluno);  

c)  Resposta a perguntas de gramática (os alunos responderão às perguntas gramaticais que os 

docentes formularão, de acordo com o programa). 

 
 
CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

A classificação a atribuir resulta do desempenho revelado pelo aluno de acordo com os itens que a 

seguir se apresentam.  

DOMÍNIOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
COTAÇÃO 

(em pontos) 

 

Leitura 

• Fluência na leitura. 

• Expressividade, ritmo, clareza e 

entoação 

30 

 

 

Compreensão/ 

Expressão Oral 

 

• Facilidade no ato de comunicação. 

• Coerência e a fluência do discurso. 

• Produção de discurso oral em 

português padrão.  

• Utilização de léxico variado e 

adequado ao contexto. 

• Referência a conteúdos relacionados 

com as obras literárias estudadas. 

• Identificação de recursos expressivos 

 

 

 

40 

 

Gramática 

• Domínio das estruturas gramaticais.  

• Correção gramatical nas respostas 

30 

TOTAL                                                                                               100 
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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. 

 



Informação - Prova de Equivalência à Frequência de

2º CICLO DE ENSINO BÁSICO 

Prova O6  

2015 

 

INTRODUÇÃO 

O presente documento visa divulgar as características da Prova
ensino básico de Inglês, a realizar em 2015 pelos alunos que se encontram abrangidos pelos pl
instituídos pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de j
24-A/2012, de 6 de dezembro. 
 

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

 • Objeto de avaliação; 

 • Caracterização da prova; 

 • Critérios gerais de classificação; 

 • Material; 

 • Duração. 

 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 escrita a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciados no 

Programa de Inglês para o Nível de Continuação em vigor (homologado em 2001) e tem por referência o 

Quadro Europeu Comum de Referência para as Lí

entendimento desta informação a leitura quer do Programa, quer do QECR. Enquadrado pelas orientações 

presentes no QECR, o Programa preconiza uma convergência de metodologias ativas assentes em ativ

linguísticas, estratégias e tarefas reportadas a usos comunicativos da língua. O Programa atribui um carácter de 

centralidade à interpretação e à produção de texto, definido este como «enunciado que subjaz a um ato de 

comunicação verbal», decorrendo

aprendizagem, sem descurar as competências linguísticas. Como sublinha o QECR, «a execução de uma tarefa 

envolve a ativação estratégica de competências específicas, de modo a realizar um co

significativas num determinado domínio, com uma finalidade definida e um produto (output) específico».

Assim, a abordagem do texto deve iniciar

conhecimentos, nos âmbitos cognitivo, l

interpretativo, quer ao nível produtivo. Este tipo de avaliação, realizada através de uma prova escrita de 

duração limitada, só permite avaliar parte dos conhecimentos e das competência

Na prova, são objeto de avaliação as competências de interpretação e de produção escrita, concretizadas nos 

desempenhos descritos no Programa: Competências de Uso de Língua para o ciclo bienal dos 5º

Interpretação (Ler) e Produção (Escrever) 

PROVA DE EQUIVALÊNCIA À 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ

 

Equivalência à Frequência de  Inglês  

Modalidade da prova: Escrita e Oral

lgar as características da Prova de Equivalência à F
de Inglês, a realizar em 2015 pelos alunos que se encontram abrangidos pelos pl

Lei n.º 139/2012, de 5 de julho. Deve também ser considerado o Despacho Normativo 

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

 

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

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

Programa de Inglês para o Nível de Continuação em vigor (homologado em 2001) e tem por referência o 

Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR – (2001). Considera

entendimento desta informação a leitura quer do Programa, quer do QECR. Enquadrado pelas orientações 

presentes no QECR, o Programa preconiza uma convergência de metodologias ativas assentes em ativ

linguísticas, estratégias e tarefas reportadas a usos comunicativos da língua. O Programa atribui um carácter de 

centralidade à interpretação e à produção de texto, definido este como «enunciado que subjaz a um ato de 

comunicação verbal», decorrendo dessa centralidade a organização de todas as atividades de ensino

aprendizagem, sem descurar as competências linguísticas. Como sublinha o QECR, «a execução de uma tarefa 

envolve a ativação estratégica de competências específicas, de modo a realizar um co

significativas num determinado domínio, com uma finalidade definida e um produto (output) específico».

Assim, a abordagem do texto deve iniciar-se pela mobilização das competências e pela ativação dos 

conhecimentos, nos âmbitos cognitivo, linguístico e discursivo, que são utilizados em contexto, quer ao nível 

interpretativo, quer ao nível produtivo. Este tipo de avaliação, realizada através de uma prova escrita de 

duração limitada, só permite avaliar parte dos conhecimentos e das competências enunciados no Programa. 

Na prova, são objeto de avaliação as competências de interpretação e de produção escrita, concretizadas nos 

desempenhos descritos no Programa: Competências de Uso de Língua para o ciclo bienal dos 5º

Interpretação (Ler) e Produção (Escrever) – e Conhecimento da Língua. A demonstração destas competências 
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QUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE 

e Oral  

Equivalência à Frequência do 2º ciclo do 
de Inglês, a realizar em 2015 pelos alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo 

ulho. Deve também ser considerado o Despacho Normativo 

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. 

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

Programa de Inglês para o Nível de Continuação em vigor (homologado em 2001) e tem por referência o 

(2001). Considera-se, pois, condição para o 

entendimento desta informação a leitura quer do Programa, quer do QECR. Enquadrado pelas orientações 

presentes no QECR, o Programa preconiza uma convergência de metodologias ativas assentes em atividades 

linguísticas, estratégias e tarefas reportadas a usos comunicativos da língua. O Programa atribui um carácter de 

centralidade à interpretação e à produção de texto, definido este como «enunciado que subjaz a um ato de 

dessa centralidade a organização de todas as atividades de ensino-

aprendizagem, sem descurar as competências linguísticas. Como sublinha o QECR, «a execução de uma tarefa 

envolve a ativação estratégica de competências específicas, de modo a realizar um conjunto de ações 

significativas num determinado domínio, com uma finalidade definida e um produto (output) específico». 

se pela mobilização das competências e pela ativação dos 

inguístico e discursivo, que são utilizados em contexto, quer ao nível 

interpretativo, quer ao nível produtivo. Este tipo de avaliação, realizada através de uma prova escrita de 

s enunciados no Programa.  

Na prova, são objeto de avaliação as competências de interpretação e de produção escrita, concretizadas nos 

desempenhos descritos no Programa: Competências de Uso de Língua para o ciclo bienal dos 5º e 6.º anos – 

e Conhecimento da Língua. A demonstração destas competências 
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envolve a mobilização dos conteúdos programáticos, devendo o examinando utilizar estratégias de entre as 

enunciadas no Programa. Os conteúdos programáticos encontram-se organizados em três componentes 

distintas, que devem ser perspetivadas de modo integrado, sendo transversais a todos os momentos da prova.  

DOMÍNIOS LEITURA E ESCRITA  

• Seleção de informação a partir de material escrito; 

 • Identificação das ideias principais de um texto e das relações entre as mesmas;  

• Conhecimento e aplicação de vocabulário minimamente variado (dentro dos temas);  

• Organização e correção da expressão escrita.  

FUNCIONAMENTO DA LÍNGUA  

• Conhecimento sistematizado de aspetos fundamentais da gramática inglesa  

• Relações entre palavras;  

• Modos de representação do discurso;  

• Antónimos 

• Uso correto de tempos verbais distintos 

 
ESCRITA 

 • Domínio do processo de escrita. 

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

Programa de Inglês que tem por referência o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR – 

(2001).  

São objeto de avaliação as competências de interpretação e de produção oral concretizadas nos desempenhos 

descritos no Programa:  

.  competências da compreensão oral; 

. capacidade de comunicação oral; 

.  domínio do léxico da língua inglesa; 

. competências de produção oral de textos em língua inglesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA  

A prova escrita apresenta três grupos de itens.  

GRUPO I – Compreensão e conhecimento de um texto. 

GRUPO II – Funcionamento da língua.  

GRUPO III- Produção de Texto 

Fidelidade ao tema/boa organização; 
 Riqueza de vocabulário; 
 Ausência de /poucos erros estruturais e gramaticais; 
 Fluência. 

 
71-100 pontos 

Fidelidade ao tema/ Razoável organização; 
Alguma riqueza de vocabulário; 
Alguns erros estruturais, gramaticais;  
Alguma fluência. 

 
35 – 70 pontos 

Pouca fidelidade ao tema/ Fraca organização; 
Pobreza de vocabulário; 
Muitos erros estruturais e gramaticais;  
Pouca/ nenhuma fluência. 

 

0 – 34 pontos 
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No Grupo I, avalia-se a aprendizagem nos domínios da Leitura e da Escrita. Este grupo baseia-se em itens de 

correção de afirmação falsa, resposta a questões do texto, antónimos e legendar imagens: Cotação: 50 pontos.  

No Grupo II, avalia-se a aprendizagem no domínio do Funcionamento da Língua, através de itens de 

preenchimento de espaços e seleção e de itens de construção. Cotação: 34 pontos.  

O Grupo III, que permite avaliar a aprendizagem 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 100 palavras). 

Cotação: 16 pontos. 

Valorização dos temas/subtemas na prova 

Competências 
específicas 

Aprendizagens Estrutura da prova Cotação (em pontos) 

- Avaliar as 
competências da 
compreensão; 
 
- Avaliar o domínio 
do léxico da língua 
inglesa;  

- Avaliar o domínio 
do vocabulário 

 
- Reading 
comprehension; 
 
 
- Vocabulary; 

- Texto 
- Corrigir afirmações erradas; 
-Responder a questões de forma 
contextualizada; 
-  identificar palavras com significado 
diferente; 
- Identificar e designar atividades 
-Elaborar perguntas de acordo com 
respostas fornecidas 

GRUPO I: 50 PONTOS: 
A. 20 PONTOS 

(5X2P= 10P) 
B. 18 PONTOS 

(6X3P= 18P) 
C. 4 PONTOS 

(4X1P= 4P) 
D. 6 PONTOS 

       (6X1P=6P) 
E. 12 PONTOS 

(6X2P=12P) 

 
-Avaliar a capacidade 
de aplicação das 
regras gramaticais 

 

Grammar 

� Building 

sentences 

� Question-tags 

� Verb tenses: 

simple present 

and present 

continuous 

GRUPO II 
-Construir frases ordenando as 
palavras 
-Completar frases de acordo com o 
tópico gramatical pedido (question-
tags) 
-Preencher espaços com os tempos 
verbais: “present simple” e “present 
continuous”. 

GRUPO II 34 PONTOS 

A. 8 PONTOS 

(4X2P=8P) 

B.10 PONTOS 

(5X2P=10P) 

C. 16 PONTOS           

              (8X2P=16P 

 

-Avaliar a 
competência no 
domínio da escrita 

 

� Writing 

 

 

GRUPO III 
Produção de um pequeno texto de 
acordo com o tema escolhido. 
-      Fidelidade ao tema 
- Boa organização 
- Riqueza de vocabulário 
- Ausência de/poucos erros 

estruturais, gramaticais e/ou 
ortográficos 

- Fidelidade ao tema 

- Razoável organização 

- Alguma riqueza de vocabulário 

- Alguns erros estruturais, 

gramaticais e/ou ortográficos 

- Infidelidade ao tema 

- Fraca organização 

- Pobreza de vocabulário 

- Muitos erros estruturais, 

gramaticais e/ou ortográficos 

GRUPO IV 
 

16 PONTOS 
 
 

11 – 16 
 
 
 

 
6– 11 

 
 
 
 
                 0 – 5 
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A prova oral compreende dois momentos distintos: 1.º momento – produção Individual do examinando; 2.º 

momento – interação examinador-examinando. 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

Na prova escrita, os critérios de classificação têm por base os descritores do Quadro Europeu Comum de 

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

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios 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, serão classificadas com zero pontos. 

Todos os itens apresentam critérios específicos de classificação organizados por níveis de desempenho. Nos 
itens de seleção, qualquer resposta indicada de forma equívoca será classificada com zero pontos. No caso dos 
itens constituídos por várias alíneas, a classificação é feita de acordo com o nível de desempenho observado na 
sua totalidade. 

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 e se tiver obtido, pelo 
menos, a classificação mínima na competência pragmática. 

Na prova oral, os critérios de classificação têm por base os descritores do Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas relativos às competências de uso da língua. 

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

grelha de avaliação da prova oral para cada item e é expressa por um número inteiro. 

Constituição do júri da prova: três elementos, agindo um como examinador-interlocutor e os outros dois como 

examinadores-classificadores. 

 

MATERIAL  

Na prova escrita, o examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica 
de tinta indelével, azul ou preta. Não é permitido o uso de corretor. 

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

É permitida a consulta de dicionários unilingues ou bilingues, sem restrições nem especificações.  

Para a prova oral, todo o material necessário será fornecido no momento de realização da prova.  

 

DURAÇÃO 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

A prova oral tem uma duração aproximada de 15 minutos. 

 



Informação - Prova de Equivalência à Frequência de

2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO

Prova 05  

2015 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente documento visa divulgar a

do Ensino Básico da disciplina de História e Geografia

se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto

julho. Deve ainda ser tido em consideração o Despacho

bem como o Despacho Normativo n.º 15971/201

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

programa da disciplina. 

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.

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A Prova de Equivalência à Frequência de História 

de História e Geografia de Portugal 

 PROVA DE EQUIVALÊNCIA À 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ

 

Equivalência à Frequência de  HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL

BÁSICO 

Modalidade da prova: Escrita X

O presente documento visa divulgar as características da Prova de Equivalência à Frequência

do Ensino Básico da disciplina de História e Geografia de Portugal, a realizar em 2015

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 24-A/201

bem como o Despacho Normativo n.º 15971/2012, de 14 de dezembro. 

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

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

; 

de classificação; 

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. 

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. 

de Equivalência à Frequência de História e Geografia de Portugal tem por referência o Programa 

e Geografia de Portugal em vigor para o 2.º ciclo do Ensino Básico. 
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QUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL  

X Prática  �   

s características da Prova de Equivalência à Frequência do 2.º Ciclo 

de Portugal, a realizar em 2015 pelos alunos que 

Lei n.º 139/2012, de 5 de 

A/2012, de 6 de dezembro, 

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

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

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 

tem por referência o Programa 
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A Prova de Equivalência à Frequência permite avaliar 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. As aptidões/capacidades e os 

conhecimentos foram selecionados e formulados no sentido de serem passíveis de avaliação em prova 

escrita de duração limitada. 

Relativamente aos conteúdos previstos no Programa do 2.º ciclo, a Prova de Equivalência à Frequência, 

apenas integrará os itens relativos aos temas e subtemas apresentados na alínea b) desta Informação, 

para delimitar os mesmos para este Exame específico. 

 

 

 

 

Objetivos gerais 

A.1. Domínio das aptidões e capacidades 

• Utilizar a metodologia específica da História: 

- Interpretar documentos de índole diversa (textos, imagens, mapas...); 

- Selecionar e identificar informação explícita e implícita dos documentos; 

- Formular hipóteses de interpretação de factos históricos; 

- Utilizar conceitos e generalizações na compreensão de situações históricas. 

• Desenvolver a capacidade de comunicação 

- Elaborar sínteses escritas a partir da informação recolhida, com correção linguística e aplicando 

o vocabulário específico da disciplina. 

A.2. Domínio dos conhecimentos 

• Situar-se no país e no mundo em que vive, aplicando noções operatórias de espaço e de 

tempo; 

• Utilizar conhecimentos básicos sobre a realidade portuguesa, do presente e do passado, 

aplicando as noções de evolução e de multicausalidade; 

• Aplicar, na abordagem da realidade física e social, técnicas elementares de pesquisa e a 

organização sistemática de dados, utilizando técnicas diversas de comunicação; 

• Explicar e valorizar elementos do património histórico português; 

• Manifestar respeito por outros povos e culturas. 
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B) Conteúdos 

 

� Península Ibérica: dos primeiros povos à formação de Portugal  

•     Ambiente natural e primeiros povos 

•     Os Muçulmanos na Península Ibérica 

� Do século XIII à União Ibérica e Restauração 

• Portugal nos séculos XV e XVI 

� O Século XX   

• A queda da monarquia e a 1.ª República 

• O Estado Novo 

• O 25 de abril de 1974 e o regime democrático 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA  

A prova é realizada no enunciado. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

Tipologia de itens de construção:  

• Associação/correspondência 

• Escolha múltipla 

• Ordenação 

• Resposta curta 

• Resposta restrita 

• Resposta extensa 

 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

Fatores de valorização:  

• Capacidade de articular, de forma correta, documentos aos respetivos conteúdos;  

• Capacidade de relacionar e sintetizar ideias;  

• Capacidade de organizar e exprimir com clareza conceitos;  

• Utilizar corretamente o vocabulário específico da disciplina;  

• Proceder a uma correta interligação conjuntural dos fenómenos / elementos;  

• Revelar objetividade nas respostas e no encadeamento de ideias. 
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Fatores de penalização e de desvalorização:  

• Incorreções, omissões de conteúdo e imprecisões científicas;  

• Incapacidade de interpretação e relacionação de fontes históricas;  

• Incapacidade de relacionar e de sintetizar;  

• Respostas incompletas; 

• Caligrafia ilegível. 

 

MATERIAL  

 

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

ou preta. Não é permitido o uso de corrector. 

 

DURAÇÃO 

 

A Prova de Equivalência à Frequência tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação 

ultrapassar este limite de tempo. 

 

 

 

 



Informação - Prova de Equivalência à Frequência de 

2º CICLO DO ENSINO BÁSICO

Prova 02   

2015 

INTRODUÇÃO 

O presente documento tem por objetivo apresentar toda a informação pertinente 
à Frequência do 2.º ciclo do ensino básico da disciplina de
alunos abrangidos pelos planos de 
também ser considerado o Despacho Normativo 24
Normativo n.º 15971/2012, de 14 de dezembro.

 

O presente documento dá a conhecer os seguintes

•  Objeto de avaliação;

•  Caracterização da Prova

•  Critérios gerais de classificação

•  Material; 

• Duração. 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

As orientações curriculares para o 2º ciclo do ensino básico da di

referem quatro temas organizadores: Terra no espaço, Terra em transformação, 

Sustentabilidade na Terra e Viver melhor na Terra.

Na prova de Ciências Naturais

aprendizagem passível de avaliação num

um conjunto de capacidades, nomeadamente:

• Análise e discussão de evidências e de situações problemáticas:

•  Interpretação e compreensão de leis e modelos científicos;

•  Elaboração e interpretação de represe

•  Interpretação de dados;

•  Interpretação de fontes de informação diversas;

•  Estruturação lógica de textos.

 

 

PROVA DE EQUIVALÊNCIA À 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ

 

Equivalência à Frequência de CIÊNCIAS NATURAIS  

BÁSICO 

Modalidade da prova: Escrita 
 

 

O presente documento tem por objetivo apresentar toda a informação pertinente 
requência do 2.º ciclo do ensino básico da disciplina de Ciências Naturais

abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho. Deve 
também ser considerado o Despacho Normativo 24-A/2012, de 6 de dezembro, bem como o Despacho 
Normativo n.º 15971/2012, de 14 de dezembro. 

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

Objeto de avaliação; 

cterização da Prova; 

gerais de classificação; 

As orientações curriculares para o 2º ciclo do ensino básico da disciplina de Ciências Naturais

referem quatro temas organizadores: Terra no espaço, Terra em transformação, 

Sustentabilidade na Terra e Viver melhor na Terra. 

Na prova de Ciências Naturais será avaliada, no âmbito dos quatro temas organizadores, a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, enquadrada por 

um conjunto de capacidades, nomeadamente: 

Análise e discussão de evidências e de situações problemáticas: 

Interpretação e compreensão de leis e modelos científicos; 

Elaboração e interpretação de representações gráficas; 

Interpretação de dados; 

Interpretação de fontes de informação diversas; 

Estruturação lógica de textos. 
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QUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE 

 x Prática  �   

O presente documento tem por objetivo apresentar toda a informação pertinente à Prova de Equivalência 
Naturais a realizar, em 2015, pelos 

Lei n.º 139/2012, de 5 de julho. Deve 
A/2012, de 6 de dezembro, bem como o Despacho 

à prova: 

sciplina de Ciências Naturais 

referem quatro temas organizadores: Terra no espaço, Terra em transformação, 

será avaliada, no âmbito dos quatro temas organizadores, a 

a prova escrita de duração limitada, enquadrada por 
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CARACTERIZAÇÃO DA PROVA  

A prova é constituída por sete grupos de questões. Cada grupo de questões refere-se a um dos 

temas organizadores. 

Todas as questões são de resposta obrigatória. 

- As questões são do tipo variado: 

•  escolha múltipla; 

•  preenchimento de espaços lacunares; 

•  ordenar acontecimentos/completar sequências; 

•  associações/correspondências; 

•  completar  textos; 

•  legendar esquemas e/ou figuras; 

•  resposta direta/curta; 

•  resposta de (pequeno) desenvolvimento; 

•  interpretação de gráficos, esquemas e figuras. 

A prova termina com a palavra “FIM”. 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

Nas questões relativas à elaboração de legendas, ao estabelecimento de correspondências, ao 

preenchimento de espaços, aos verdadeiros/falsos e ao completar de textos, a cotação é 

distribuída de forma equitativa. 

Nas questões relativas a ordenações/sequências, só será atribuída cotação se a 

ordenação/sequência estiver integralmente correta. 

Nas questões de escolha múltipla, serão anuladas as respostas que excedam o número de 

opções pedidas. 

Nas questões de resposta curta e de desenvolvimento a distribuição das cotações contempla 

não só a correção da resposta como também: 

•  o rigor científico/a correção científica da linguagem utilizada; 

•  o encadeamento lógico das ideias/a estruturação correta da resposta; 

•  a capacidade de síntese; 

•  a resposta limitar-se, unicamente, ao que é solicitado na questão. 

Nas questões de resposta curta, em que é pedida mais do que uma resposta, apenas serão 

consideradas as primeiras respostas assinaladas, de acordo com o número pedido. 

As questões têm cotações distintas, conforme é apresentado no quadro abaixo. 
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MATERIAL 

O aluno deve levar para a prova somente material de escrita (esferográfica preta ou azul).  

Não é permitido o uso de corretor. 

DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de tempo. 

 

Conteúdos 

Cotação 

(em pontos) 

 
5º Ano 
 

 
I – Diversidade de Animais e sua relação com o 
meio 
         - Variedade de formas e revestimento do 
corpo 
         - Locomoção 
         - Alimentação 
         - Reprodução 
 
II – Diversidade das Plantas e suas interações 
com o meio 
          - Plantas com flor 
          - Plantas sem flor 
 
III – Unidade na diversidade dos seres vivos 
            - Animais 
            - Plantas 
 
IV – Materiais terrestres – Suportes de vida 
         - Água 
         - Ar 
         - Rochas, solos e os seres vivos 
 

 
 

45 pontos  

      6º Ano 

 
I – Processos vitais comuns aos seres 
vivos 
       - Trocas nutricionais entre o 
organismo e o meio 
       Animais 
       Plantas 
 
II – Transmissão da vida 
      - Reprodução Humana e crescimento 
      - Reprodução nas plantas 
 
 
III – Agressões do meio e integridade do 
organismo 
       - Os micróbios 
       - Higiene e problemas sociais 
 

55 pontos   



Informação - Prova de Equivalência à Frequência de

2º CICLO DO ENSINO BÁSICO

Prova 28  

2015 

INTRODUÇÃO 

O presente documento visa divulgar as características da P
básico da disciplina de Educação Física, a realizar

pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho. Deve também ser considerado o Despacho Normativo 24

de dezembro. 
 

As informações apresentadas neste documento não dispe

O presente documento dá a conhecer os segu

• Objeto de avaliação;  

• Caracterização da prova; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material;  

• Duração. 

Importa ainda referir que, na prova 

de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação 

de ensino a que a prova diz respeito.

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A Prova de Equivalência à Frequência de Educação Física tem por referência o Programa de 

em vigor para o 2.º ciclo do ensino básico.

A Prova de Equivalência à Frequência permite avaliar os objetivos gerais, do domínio das 

aptidões/capacidades e do domínio dos conhecimentos, associados aos conteúdos e aos conceitos/noções básica

âmbito do Programa da disciplina. As aptidões/capacidades e os conhecimentos foram selecionados e formulados no 

sentido de serem passíveis de avaliação em prova

Relativamente aos conteúdos previstos no

apenas integrará os itens relativos aos temas e s

caracterização da prova escrita (pá

 

 

 

PROVA DE EQUIVALÊNCIA À 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ

 

Equivalência à Frequência de  Educação Física  

BÁSICO 

Modalidade da prova: Escrita 
 

 

lgar as características da Prova de Equivalência à Frequência 
Física, a realizar, em 2015, pelos alunos abrangidos pelos planos de estudo instituídos 

139/2012, de 5 de julho. Deve também ser considerado o Despacho Normativo 24

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta do Programa da 

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

;  

de classificação;  

e, na prova desta disciplina, o grau de exigência decorrente do 

nos critérios de classificação estão balizados pelo Programa, em adequação ao nível 

de ensino a que a prova diz respeito. 

de Equivalência à Frequência de Educação Física tem por referência o Programa de 

em vigor para o 2.º ciclo do ensino básico. 

de Equivalência à Frequência permite avaliar os objetivos gerais, do domínio das 

aptidões/capacidades e do domínio dos conhecimentos, associados aos conteúdos e aos conceitos/noções básica

âmbito do Programa da disciplina. As aptidões/capacidades e os conhecimentos foram selecionados e formulados no 

is de avaliação em prova de duração limitada. 

Relativamente aos conteúdos previstos no Programa do 2.º ciclo, a Prova 

integrará os itens relativos aos temas e subtemas apresentados na alínea A

caracterização da prova escrita (pág.2) desta Informação, por forma a delimitar os mesmos para esta prova específica
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QUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE 

   Prática     

requência do 2º ciclo do ensino 
abrangidos pelos planos de estudo instituídos 

139/2012, de 5 de julho. Deve também ser considerado o Despacho Normativo 24-A/2012, de 6 

nsam a consulta do Programa da disciplina.  

rau de exigência decorrente do enunciado dos itens e o grau 

estão balizados pelo Programa, em adequação ao nível 

de Equivalência à Frequência de Educação Física tem por referência o Programa de Educação Física 

de Equivalência à Frequência permite avaliar 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. As aptidões/capacidades e os conhecimentos foram selecionados e formulados no 

ova de Equivalência à Frequência 

ubtemas apresentados na alínea A) no campo referente à 

os mesmos para esta prova específica. 
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CARACTERIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA 

A) Conteúdos 

 

Modalidades Coletivas:  

• Futsal, Voleibol e Basquetebol. 

 

Modalidades Individuais:  

• Ginástica de Solo  

• Atletismo – Saltos e Corridas  

 

Tipologia de itens de resposta:  

• Atividade teórica.  

• A tipologia dos itens, o seu número e a cotação por item apresentam-se no quadro seguinte: 

 

Prova escrita 
Número de 

itens 
Cotação  

     (em percentagem) 

ITENS DE SELEÇÃO 
Escolha múltipla 
 

1 a 2 25% 

Verdadeiro/Falso 1 a 2 20% 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

Resposta curta 1 a 2 20% 

Legendar 
LegendaLegendaLegen

1 a 2 10% 

Completar frases 1 a 2 25% 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 

Tipologia da prova:  

• Atividade prática 

Modalidades coletivas através de um circuito técnico. 

• Futsal: passe e receção; condução de bola; drible e remate. 

• Voleibol: passe de dedos, manchete e serviço por baixo; 

                  jogo 1x1 em campo reduzido. 

Modalidades individuais 

• Ginástica: exercícios no solo – rolamento à frente e atrás, ponte. 

• Atletismo: salto em altura e teste do km. 

Cotações: 

• Modalidades coletivas - 50% 

• Modalidades individuais- 50% 
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CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO  

PROVA ESCRITA 

 

1. Todas as respostas devem ser perfeitamente legíveis e estar perfeitamente identificadas. 

2. Quando se verificar um engano este deve ser riscado e corrigido à frente. 

3. As cotações de cada questão serão fracionadas, de modo a contemplar os conhecimentos revelados, quando a 

resolução não estiver totalmente correta. 

4. Nas questões de resposta curta, em que é pedida mais do que uma resposta, apenas serão consideradas as 

primeiras respostas assinaladas de acordo com o número pedido. 

5. Nas questões de escolha múltipla serão anuladas as respostas que excedam o número de opções pedidas. 

6. Nas questões de verdadeiro ou falso (V/F) só é permitido uma opção; serão anuladas as respostas que indiquem 

mais do que uma. 

7. Nos itens de construção deverá ser utilizada linguagem específica adequada. 

8. Nas questões em que se acrescenta justificação, a resposta só será considerada certa se a justificação estiver 

correta. 

Fatores de valorização:  

• Capacidade de realizar, de forma correta, os exercícios/atividades propostos;  

• Utilizar corretamente o vocabulário motor específico da disciplina;  

• Revelar objetividade nas respostas e no encadeamento das ações; 

 

PROVA PRÁTICA 

Modalidades coletivas: 

• Aspetos Técnicos (50%) 

Modalidades Individuais: 

• Ginástica de Solo (20%) 

• Atletismo - Teste do km (15%) 

• Atletismo – Salto em altura (15%) 

 

Fatores de penalização e de desvalorização:  

• Incorreções, omissões de conteúdos durante a realização do(s) exercício(s);  

• Incapacidade de realizar o exercício no tempo pré-definido. 
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MATERIAL  

 

Na Prova Escrita: o aluno deverá trazer material de escrita (esferográfica de tinta azul ou preta). Não é permitido o 

uso do corretor ou lápis na folha de resposta.  

Na prova Prática: Os alunos devem usar sapatilhas, t-shirt, calções e meias desportivas.   

Para a modalidade de Ginástica é obrigatório o uso de sapatilhas apropriadas (sabrinas). Na falta das mesmas o aluno 

deve executar a prova descalço. 

Todo o material desportivo usado para a prática das diferentes modalidades estará à disposição dos alunos como é 

habitual durante as aulas. 

 

 

DURAÇÃO 

 

A Prova de Equivalência à Frequência, quer na componente escrita quer na prática, tem a duração de 45 minutos, não 

podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de tempo. 

 

 

 

 



Informação - Prova de Equivalência à Frequência de

2º CICLO DO ENSINO BÁSICO

Prova 12 

2015 

INTRODUÇÃO 

O presente documento visa divulgar as cara
básico da disciplina de Educação Musical, a realizar em 201
estudo instituídos pelo Decreto
Normativo 24-A/2012, de 6 de dezembro, bem como o Despacho Normativo n.º 15971/2012, de 14 de 
dezembro. 
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e do 
Programa da disciplina.  
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
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 classifi
em adequação ao nível de ensino a que a prova
 

OBJETO DE AVALIAÇÃO  

 
A Prova de Equivalência à Frequência de Educação Musical tem por referência o Programa de Educação 
Musical em vigor para o 2.º ciclo do ensino básico. 

A avaliação realizada através de uma prova escrita 
avaliar parte dos conhecimentos e das competências enunciados no 

Objetivos gerais / competências
• Identificar auditivamente 

• Identificar auditivamente

• Identificar auditivamente instrumentos musicais; 

• Identificar auditivamente 

• Identificar auditivamente 
diminuendo;  

• Identificar auditivamente a forma 

• Identificar a posição das notas da escala de Dó M

PROVA DE EQUIVALÊNCIA À 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ

 

de Equivalência à Frequência de  Educação Musical 

BÁSICO 

Modalidade da prova: Escrita 
 

presente documento visa divulgar as características da Prova de Equivalência à F
básico da disciplina de Educação Musical, a realizar em 2015, pelos alunos 
estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho. Deve também ser considerado o Despacho 

A/2012, de 6 de dezembro, bem como o Despacho Normativo n.º 15971/2012, de 14 de 

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

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

de classificação;  

e ser dado a conhecer aos alunos, para que fiquem devidamente informados sobre a 

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, 

ao nível de ensino a que a prova diz respeito.  

 

de Equivalência à Frequência de Educação Musical tem por referência o Programa de Educação 
Musical em vigor para o 2.º ciclo do ensino básico.  

realizada através de uma prova escrita e de uma prova prática de duração limitada, só permite 
ar parte dos conhecimentos e das competências enunciados no Programa.

bjetivos gerais / competências:  
Identificar auditivamente – andamentos: adágio, moderato e presto;  

Identificar auditivamente - família de timbres: cordofones, aerofones, idiofones e 

Identificar auditivamente instrumentos musicais;  

Identificar auditivamente – altura: sons agudos, médios e graves;  

Identificar auditivamente - dinâmica de excertos musicais: piano, meio forte, forte, crescendo e 

uditivamente a forma binária e ternária. AB e ABA respetivamente;

Identificar a posição das notas da escala de Dó Maior na flauta de bisel; 
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 e Prática     

de Equivalência à Frequência do ensino 
pelos alunos abrangidos pelos planos de 

de julho. Deve também ser considerado o Despacho 
A/2012, de 6 de dezembro, bem como o Despacho Normativo n.º 15971/2012, de 14 de 

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

, para que fiquem devidamente informados sobre a 

Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado dos 
cação estão balizados pelo Programa, 

de Equivalência à Frequência de Educação Musical tem por referência o Programa de Educação 

de duração limitada, só permite 
Programa. 

: cordofones, aerofones, idiofones e membranofones;  

: piano, meio forte, forte, crescendo e 

respetivamente; 

na flauta de bisel;  
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• Identificar a posição das notas musicais na pauta;  

• Identificar e registar figuras da notação convencional (figuras rítmicas);  

• Identificar compassos simples (binário, ternário, quaternário).  
 
Conteúdos: 

• Timbre: fontes sonoras; instrumentos musicais (Orff, da orquestra sinfónica e tradicionais 
portugueses); família de timbres.  

• Dinâmica: organização dos elementos dinâmicos (forte, meio forte, piano, crescendo e diminuendo).  

• Altura: registo agudo, médio e grave; notação convencional (notas musicais na pauta, clave de sol); 
notas na flauta de bisel (escala de dó maior).  

• Ritmo: figuras rítmicas (semibreve, mínima, semínima e colcheia); andamentos (lento, moderado e 
rápido); compassos simples.  

• Forma: forma binária e ternária - AB e ABA.  

 
CARACTERIZAÇÃO DA PROVA  

A prova escrita  apresenta dois grupos de itens.  
O grupo I tem como suporte a audição de excertos musicais.  
O grupo II tem como suporte a análise de uma partitura.  
 
No grupo I, avalia-se as culturas musicais em contexto e a audição relativamente aos conceitos de Timbre, 
Dinâmica, Ritmo, Forma e Altura.  
Cotação: 60 pontos.  

No grupo II, avalia-se a notação musical convencional através da análise de uma partitura.  
Cotação: 40 pontos. 

 
A prova prática  integra um único grupo composto pela identificação e reprodução auditiva e reprodução 
auditiva de timbre, dinâmica e andamento e pela reprodução por imitação com voz e com instrumentos Orff / 
flauta de bisel de ritmos e melodias.  
Cotação: 100 pontos.  
 
CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

Prova escrita: 

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. 

 
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.  
 
 
ASSOCIAÇÃO/CORRESPONDÊNCIA:  
A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. 
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ORDENAÇÃO:  
A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja integralmente 
correta e completa.  
São classificadas com zero pontos as respostas em que:  

• seja apresentada uma sequência incorreta;  

• seja omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada.  
 
 
Itens de construção 
  
RESPOSTA CURTA  
A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados.  
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta curta podem apresentar-se organizados 
por níveis de desempenho.  
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos.  
 
 
Fatores de penalização e de desvalorização:  

• Serão penalizadas as respostas que se afastem do âmbito central da questão. 

• Será penalizada a resposta que não utilize termos próprios do vocabulário específico.  

• A indicação de mais de uma opção implica a desvalorização total da resposta.  

• Caligrafia ilegível. 

 
 
Prova prática: 
 
A classificação tem em conta os seguintes aspetos: 

• leitura (notas e ritmo) 
• andamento 
• afinação 
• dinâmica 
• postura 

 
 

MATERIAL  

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. 

Prova prática: 

Os alunos devem trazer a sua flauta de bisel. 

 

DURAÇÃO 

Prova escrita  – 60 minutos 

Prova prática – 15 minutos 



Informação - Prova de Equivalência à Frequência

2º CICLO DO ENSINO BÁSICO

Prova 07  

2015 

 

INTRODUÇÃO 

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

informados sobre a prova de exame que irão realizar. Importa ai

Frequência 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.  

A prova destina-se aos alunos abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto
julho. Deve também ser considerado o Despacho Normativo 24
Normativo n.º 15971/2012, de 14 de dezembro.

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência o Programa de Educação Tecnológica e as Metas de Aprendizagem definidas pelo 

Ministério da Educação. A prova desta disciplina permite avaliar conhecimentos passíve

escrita e prática de duração limit

Programa da disciplina para o 2.º Ciclo do Ensino Básico. Na prova, são objeto de avaliação domínios do conhecimento 

em universos técnicos e tecnológicos, concretizadas nos domínio

• Técnica  

• Representação  

• Discurso  

• Projeto  

Os conteúdos programáticos encontram

modo integrado:  

• O entendimento do mundo tecnológico. 

• Processo tecnológico.  

• Medições.  

• Comunicação tecnológica. 

• Energia.  

• Materiais.  

• Fabrico/ construção.  

• A perceção.  

• A sensibilidade estética.  

• A capacidade de comunicação. 

• A capacidade de resolver problemas. 

• Aptidões técnicas e manuais. 

PROVA DE EQUIVALÊNCIA À 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ

 

Equivalência à Frequência  Educação Tecnológica  

BÁSICO 

Modalidade da prova: Escrita 

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

informados sobre a prova de exame que irão realizar. Importa ainda referir que, nas Provas de E

esta 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 

abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto
julho. Deve também ser considerado o Despacho Normativo 24-A/2012, de 6 de dezembro, bem como o Despacho 
Normativo n.º 15971/2012, de 14 de dezembro. 

A prova tem por referência o Programa de Educação Tecnológica e as Metas de Aprendizagem definidas pelo 

Ministério da Educação. A prova desta disciplina permite avaliar conhecimentos passíve

e prática 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. Na prova, são objeto de avaliação domínios do conhecimento 

em universos técnicos e tecnológicos, concretizadas nos domínios descritos nas Metas Curriculares: 

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

O entendimento do mundo tecnológico.  

Comunicação tecnológica.  

 

A capacidade de comunicação.  

A capacidade de resolver problemas.  

Aptidões técnicas e manuais.  
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QUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE 

 ×  Prática  × 

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

nda referir que, nas Provas de Equivalência à 

esta 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 

abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de 
A/2012, de 6 de dezembro, bem como o Despacho 

A prova tem por referência o Programa de Educação Tecnológica e as Metas de Aprendizagem definidas pelo 

Ministério da Educação. A prova desta disciplina permite avaliar conhecimentos passíveis de avaliação em prova 

ada, enquadradas em domínios e os conteúdos a elas associados, no âmbito do 

Programa da disciplina para o 2.º Ciclo do Ensino Básico. Na prova, são objeto de avaliação domínios do conhecimento 

s descritos nas Metas Curriculares:  

se organizados em componentes distintas, que devem ser perspetivadas de 
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CARACTERIZAÇÃO DA PROVA  

A prova consiste, no seu conjunto, na realização de duas partes, a primeira parte de componente escrita e a segunda 

de componente prática (45 minutos mais 45 minutos), que recobrem a demonstração do conhecimento nas seguintes 

áreas do saber: reflexão/interpretação e produção/criação. O tema da prova insere-se em domínios de referência 

prescritos pelo Programa de Educação Tecnológica para o 2º ciclo do Ensino Básico e Metas de Aprendizagem:  

Prova Escrita 

GRUPO I  

AS ENERGIAS RENOVÁVEIS. 

Avaliam-se conhecimentos com vista à identificação dos principais recursos naturais aplicados na produção de energia 

e as diferentes fontes de energia. Conhecimento de diversos processos de produção e transformação de energia.  

GRUPO II 

TIPOS DE GRANDEZA E INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO - TÉCNICAS/FERRAMENTAS/MATERIAIS. 

Avaliam-se conhecimentos com vista a tomar consciência da existência de diversos tipos de grandeza e respetivos 

instrumentos de medição. Importância de articular com rigor unidades de medida e instrumentos de medição e 

relacionamento entre instrumento de medida a previsão do erro.  

GRUPO III 

MOVIMENTO/MECANISMOS. 

GRUPO IV 

ESTRUTURAS - ORIGEM E PROPRIEDADES DOS MATERIAIS.  

Avaliam-se conhecimentos com vista à identificação de diferentes tipos de materiais e distinção das suas propriedades 

físicas. Conhecimento da origem e propriedade dos materiais e o relacionamento de processos de transformação de 

matérias-primas com os materiais.  

GRUPO V 

CIRCUITOS ELÉTRICOS. 

Prova Prática 

• PROCESSOS DE FABRICAÇÃO E CONSTRUÇÃO.  

• A REPRESENTAÇÃO GRÁFICA.  

Avalia-se a aplicação de conhecimentos que evidenciem objetivamente a estrutura do objeto, as suas características e 

funções. A verificação da importância das medições rigorosas na execução dos trabalhos. O domínio da representação 

esquemática como registo de informação. As capacidades que se direcionam para a procura da melhor solução e para 

a avaliação crítica das soluções alcançadas. A aplicação dos princípios da comunicação tecnológica. 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

Na prova escrita, 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. Os critérios de classificação do item 
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de construção apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma 

dada pontuação.  

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

São classificadas com zero pontos as respostas em que é assinalada uma opção incorreta. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

A cotação total do item é atribuída se a resposta estiver correta.  

Na Prova prática os descritores de níveis de desempenho focam a aferição de competências/domínios distintos e com 

diferentes valorizações, devem especificar nos seus critérios de elaboração e classificação os parâmetros que visam 

avaliar.  

A título de exemplo: exatidão e rigor; aplicação das técnicas, criatividade e equilíbrio estético; organização e limpeza 

do local de trabalho.  

A cotação do item de construção é distribuída pelos seguintes parâmetros:  

• Utilização correta das ferramentas, técnicas / materiais utilizados. 

• Rigor na execução do projeto. 

• Perfeição do Trabalho. 

• Organização e limpeza visual do trabalho.  

• Regras de higiene e segurança.  

 

MATERIAL  

O aluno deve trazer caneta azul ou preta, lápis, borracha, régua (no mínimo 30 cm) e esquadro. Os restantes 

materiais/utensílios serão fornecidos pela escola. Não é permitido o uso de corretor. 

 

DURAÇÃO 

A prova (escrita - 45 minutos + prática - 45 minutos) tem a duração de 90 minutos. 

 

 

 

 



 

Informação - Prova de Equivalência à Frequência de

2º CICLO DO ENSINO BÁSICO

Prova 03  

2015 

 
                     
INTRODUÇÃO 

A prova desta disciplina enquadra

estudo instituídos pelo Decreto-

A/2012, de 6 de dezembro, bem como o Despacho Normativo

Com esta informação, pretende

objeto de avaliação da mesma, a sua 

duração. 

 OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova da disciplina de Educação Visual incide sobre as aprendizagens e competências definidas para o final do 2º 

Ciclo do Ensino Básico, tendo como referentes o Currículo Nacional do Ensino Básico.

 CARACTERIZAÇÃO DA PROVA

Estrutura 

Grupo I 

- Geometria (30 pontos) 
 

Grupo II 

- Teoria da cor – Luz/Cor (40 pontos)
 

Grupo III 

- Composição plástica a partir de um tema proposto

                                                                                                           

 CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO

• Rigor na apresentação gráfica.

• Organização do espaço bidimensional.

• Utilização correta dos materiais e técnicas.

• Aplicação dos elementos visuais de forma criativa e expressiva.

• Utilização equilibrada e harmoniosa dos elementos básicos da comunicação visual.

• Usar componentes formais da linguagem visual

• Materiais e técnicas, de u

• Executar os trabalhos com criatividade, rigor técnico e boa apresentação final.
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Equivalência à Frequência de  Educação Visual  

BÁSICO 

Modalidade da prova: Escrita 

lina enquadra-se no estipulado pela lei vigente e destina-se aos alunos 

-Lei 139/2012, de 5 de julho. Deve também ser considerado o Despacho Normat

em como o Despacho Normativo 15971/2012, de 14 de dezembro.

, pretende dar-se a conhecer aos diversos intervenientes no processo

, a sua caracterização, os critérios gerais de classificação,

da disciplina de Educação Visual incide sobre as aprendizagens e competências definidas para o final do 2º 

do como referentes o Currículo Nacional do Ensino Básico. 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

(40 pontos) 

Composição plástica a partir de um tema proposto - Forma (30 pontos) 

                                                                                                                                                  

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

Rigor na apresentação gráfica. 

Organização do espaço bidimensional. 

ta dos materiais e técnicas. 

Aplicação dos elementos visuais de forma criativa e expressiva. 

Utilização equilibrada e harmoniosa dos elementos básicos da comunicação visual.

es formais da linguagem visual, conjugando meios.  

ateriais e técnicas, de um modo intencional e expressivo. 

Executar os trabalhos com criatividade, rigor técnico e boa apresentação final.

ROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE 

Modalidade da prova: Escrita       Prática   

se aos alunos abrangidos pelos planos de 

139/2012, de 5 de julho. Deve também ser considerado o Despacho Normativo 24-

15971/2012, de 14 de dezembro. 

os intervenientes no processo de realização da prova o 

os critérios gerais de classificação, o material a utilizar e a sua 

da disciplina de Educação Visual incide sobre as aprendizagens e competências definidas para o final do 2º 

 

               

Utilização equilibrada e harmoniosa dos elementos básicos da comunicação visual. 

Executar os trabalhos com criatividade, rigor técnico e boa apresentação final. 
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 MATERIAL 

Materiais a trazer pelo aluno: 

.Caneta preta ou azul 

. Lápis n.º 2,3 

. Afiador 

. Borracha branca 

. Régua 50 cm 

. Esquadro 90°/60°/30° 

. Transferidor 

. Lápis de cor 

. Compasso                                                                                                                                         

DURAÇÃO  

A duração da prova é de 90 minutos + 30 minutos de tolerância.                                                                                                                                      
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