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INFORMAçÃO-PROVA DE EqU|VALÊNCIA À FREqUÊNCIA DE POTTU?UêS
Tipologia da prova:Escrítø

Duração da prova: 90mînutos

A prova tem por referência o Programa e as
Metas Curriculares de Português do Ensino
Básico e permite avaliar a aprendizagem
passível de avaliação numa prova escr¡ta de

duração limitada, incidindo sobre

Grupo

I

FASE:

lse

2s Fase

Volorlzoção dos

Caracterfsticas e estrutura
(Estruturd, número e tipologia dos itens)

Objeto de avaliação

6.e Ano/Ciclo de Escolaridade

do m ln I os/com petê nc¡as

Critérlos Eeraîs de closslflcação do prova

Mdteríal necessário e

e conteúdos na prova
(Cotoções dos ìtens)

- Leitura

20 Pontos

pemitido
A classlficoção a at¡lbuir o coda resposta resulto da aplicação dos ct¡tértos gerois e
dos crltérlos especllîcos de classffícação apresentddos pdtd cadd rtem.

As rcspostos lleglvels ou que nöo possam ser clo¡amente ldentîltcadas são
Grupo ll - Educação L¡terária

30 Pontos

Grupo lll - Gramátlca

20 Pontos

Grupo lV - Escrita

30 Pontos

Total da prova:

100 pontos

os

domínios da Leitura, da Educação Literária,
da Gramática e da Escrita.

classificadas com zero pontos.
A classfflcação das provas nos quals se dpresente, pelo menos, umo rcsposta escr¡td
ìntegrulmente em maiúsculos é suJettd d urna desvõlorlzação de três pontos.
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos oitérios gerais e dos
critérios específicos de classificação epresentados para cada item e é expressa por um
número inteiro.

Em cada grupo, além do domln¡o em foco,
podem ser mobilizadas aprendizagens de

A classificação é atribulda de acordo com o nível de desempenho.

outros domínios.

Itens de seleçäo
Nos ¡tens 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.

O Grupo I e o Grupo ll têm como suporte,
respet¡vamente, um texlo não literário e um
texto l¡terár¡o e podem integrar itens de

(6o72¡tens-7a6

O Grupo

lll

pode integrar itens de seleção

e

(6o72itens-7a6

itens de construção.

Itens de construção
Nos itens de completamento e nos de rêsposta curta, â côtâção do item só é atribuída
às respostas totalmente corretas. Podem ser atribufdes pontuações a respostas
parcialmente corretas, de acordo com os critér¡os específ¡cos.

pontos por item)

O Grupo lV é constituído por um item de
resposta extensa. Este ¡tem apresenta
orientações no que respe¡ta à tipolog¡a textual,
ao tema e à extensão (de 140 a 200 palavras).

A tipolog¡a de itens, o número de itens e
cotação por item é a segu¡nte:
Itens de seleção
Escolha múltipla
Associação /Ordenação

Completamento
TNFORMAçÃO- PROVA DE EQUTVALÊNC]A À FREqUÊNqA DE português 2.e ciclo

a

(7 ítem

-

30 pontos)

apenas

pode usar, como
material de escrita,

caneta ou esferográfica

pontos pot ítem)

seleção e itens de construção.

O examinando

Nos itens de resposta restr¡ta e de resposta extensa, os cr¡térios de classificação
apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho
corresponde uma dada pontuação.

de t¡nta indelével, azul
ou preta.

As respostas são
registadas no
enunciado, fornecida
pelo estabelec¡mento
de ensino.

Nãoépermitidoouso
de dicìonário.

Nãoépermitidoouso
de corretor.

Nos ltens de resposta restrita, as respostas são classificadas tendo em conta, além do
conteúdo, a organização e a correção da expressão escrita nos planos ortográfico, de
pontueção, lexical, morfológico e sintát¡co.

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

a

Em relação ao item de resposta extense que const¡tu¡ o Grupo lV, a cotacão é
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Itens de construção
Completamento
Resposta curta
Resposta restrita
Resposta extensa

d¡stribuídã pelos paråmetros Tema e Tipologia, Coerência e Pertinência da
lnformação, Estrutura e Coesão, Morfologia e Sintâxe, Repertór¡o Vocabular,
Ortografia. Neste ¡tem, são desvalorizadas as respostas que não respe¡tem as
indicaçðes apresentadas relat¡vamente à tipologia textual, ao tema ou à extensão.
São classificadas com zero pontos as respostãs em que se verifique o afastemento
integral do tema e da tipologia ou cuja extensão seja inferior a 47 palavras.
Para efeitos de contagem, considera-se uma palavra qualquer sequência delimitada
por espaços em branco, mesmo quando este iÍìtegre elementos ligados por hífen
(exemplo: /di-lo-ei/|. Qualquer número conta como uma única palavra,
inde

dos

o constituem

Agnr¡arnenio de

Estó Co

[slol¡s tll ie i'reins
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INFORMAçÃO-PROVA DE EqUIVAIÊNC|A À FREQUÊNCIA DE POTIUEUêS
Tipologia da provaz

Oral

Duração da prova: 75 mínutos

Caraçterfsticas e estrutura
(Estrutura, número e tipologia dos itens)

Objeto de avaliação

A

prova tem por referência

o

Programa da disciplina.e as Metas
Curriculares de Português do Ensino

Básico

e permite avaliar

a

aprendizagem passível de avaliação
numa prova oral
duração

de

limitada, incidindo sobre

Ano/Ciclo de Escolaridade

FASE¡

ls

e 2s Fase

Valorlzação dos
do m lnî os/com petê ncia s e

Crltérlos gerals de classlficação da prova

Material necessdrio e

conteúdos na prova
(Cotocões dos ltens)

permitído

A prova oral sintetiza-se em

A

- Leitura de um texta
- I nteração exa minador interlocutor-aluno
- Produção individual do aluno.

A classificação da prova
será atribu ída em 5

os

domínios da Leitura, da Oralidade e
da Gramática.

6. e

níveis, tendo em conte a
Os descritores de desempenho esperados, em função
dos domínios em avaliação, são os seguintes:

Leitura
Ler com expressividade:
. ritmo adequado;
. dicção;
. respe¡to pela pontuação

ponderação

de

Leitura
15 Pontos

Oralidade (lnteração

Oralidade (lnteração /produção)

/produção)
Compreensão
Compreender as ideias essenciais.
Responder com clareza às perguntas do examinador
Expressão

As

respostos ílegíveís ou que não possdm ser
claramente ídentìlícadds são classificadas com zero
pontos.

A classificação das provds nas qudÍs se apresente, pelo

menos, uma rcspostd escr¡ta integrolmente em
é sujeito a umd desvalorìzoção de três

maiúsculas
pontos.

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.

O

material
fornecido
examinadores

será

pelos

Compreensão
30 pontos

Expressão

Utilizar um registo de língua adequado à situação
Fundamentar as suas opiniões,

na

aplicação

de

40 pontos
Gramática
15 pontos

Gramática

Revelar correção

cada

domínio:

classificação a atribuir d cadd resposta resulto dd
dplicdção dos crltérios gerois e dos crìtérìos especíÍ¡cos
de classificação apresentddos pard cdda ítem.

estruturas

gramatica¡s.

Total da provar
100 pontos
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FASE¡

lqe 2s Fase

raterístlcas e estrutu rct
e ttpologto dos ttens)

( estruturo, número

Objeto de avaliação

Mate¡idl

Vølorlzøçõo dos dom[nlos/competênctøs e ænteúdos no provo

necessá¡io e

permltldo

dos

A prova tem
referência

por

Orientações
de

Língua

Não

Materna
(PLNM) e outros
documentos
orientadores, com

as

Grupos

QERC

Domínios

Cotação

Leitura e Escrita

50

Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. Nas respostas aos itens de seleção,
a transcrição do texto da opção escolhida é considerada equivalente à indicação da letra ou do

permite
a

aprendizagem
passível de avaliação

numa prova escrita
de duração limitada.

Na prova,

são

objecto de avaliação

os domínios

Competências Comunicativas em Língua

20

Escrita

30

número correspondente

e

Competências

Comunicatívas em
Língua

do

respetivo
nível de proficiência

ll ¡ntegra itens de seleção e itens de construção. Neste grupo,
necessário qualquer t¡po de conhecimento metalinguístico

O Grupo

não

é

explícito.

-

Prova Eouivalência à Freouêncía da disciolina de pLNM

e nos itens de resposta extensa, os critérios de

-

Nível lniciacão

-

A2

-

classificação

apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde
uma dada pontuação' Se permanecerem dúvidas quento ao nível a atribuir, deve optar-se pelo
nfvel mais elevado de entre os dois tidos em consideração. eualquer resposta que não atinja o
nlvel 1 de desempenho é classificada com zero pontos,

A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por níveis de
desempenho resulta da pontuação do nível de desempenho em que forem enquadradas
e da
aplicação dos fatores de desvalorização defínidos para situações especfficas.

linguística.

lnformacão

Nos itens de resposta restrita

provã de códiso:43 e 63

escr¡ta,
apenas pode ser

uada caneta ou
esferográfica de

tinta azul

ou

preta.
As respostas são
registadas em

folha

própria,

fornecida

pelo

de ensino (

Nos ¡tens de completamento e nos itens de resposta curta, são atribuídas pontuações a respostes
total ou parc¡almente coffetas, de acordo com os critérios específicos.

O Grupo I tem como suporte textos literários e não literários e integra
itens de seleção e itens de construção.

material

estabelecimento

Itens de construção

da

Leitura, da Escrita

das

Itens de seleção
Nos itens de seleção, a cotaçäo do item só é atribuída às respostas integrâlmente corretas e
completas.

Quadro 1 - Distribuição da cotação

Como

de

for apresentada mais do que uma resposta eo mesmo item, só é classificada a resposta que
surgir em primeiro lugar.

de

Línguas

e,
avaliar

pontos.
Se

o
Europeu

Referência para

(2001)

As respostas ilegfveis ou que não possem ser claramente identificadas são classificadas com zerô

A distribuição da cotação pelos grupos apresenta-se no euadro 1.

destaque para

Quadro
Comum

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicaçâo dos critérios gerais e dos critérios
especfficos de classificação apresentados para cada item e é expresse por um número inteiro.

A prova é cotada para 100 pontos.

Programáticas

Português

A prova é cpnstituída por três grupos.

as

modelo oficial).
Não é permitida

a

consulta

de

dicionário.
Não é permitido

o

uso

corretor.

de

O Grupo

lll é constituído por um item de resposta extensa. Este item

apresenta orientações no que respe¡ta à tipologia textual, ao tema e

à

extensão da resposta, de acordo com o euadro 2.

As respostas que não apresentem exatemente os mesmos termos ou interpretações constantes
dos critérios especfficos de classificação são classificadas em igualdade de circunstâncias com
aquelas que os apresentem, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao
solicitado e enquadrado pelos documentos curriculares de referência.
Nos itens de resposta restr¡ta, as respostâs säo classificades tendo em conte, além do conteúdo,
a organização e a correção da expressäo escr¡te nos planos ortográfico, morfológico, lexical,

sintático e de pontuação.
Quadro 2 - Limites, em número de palavras, da resposta extensa
No domínio da organizaçäo e correçâo da expressão escrita, considera-se, em cada resposta, o
número de ocorrências de erro nos planos indicados no ponto anter¡or.

Resposta extensa
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90 - 130

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por

item

apresentam-se no Quadro 3.

Quadro 3

mais de um erro na mesma pâlavra (incluindo erro de acentuação, erro de translineação e uso
indevido de letra minúscula ou de letra maiúscula inicial).
No ¡tem de resposta extensa que constitui o Grupo lll, a cotação é distribufda pelos parámetros
Tema e Tipologia, Coerência e Pertinência da lnformaçäo, Estrutura e Coesão, Morfologia e

- Tipologia, número de itens e cotação

Sintaxe, Repertório Vocabular, Ortografia.

Neste item, estão prev¡stos níveis de desempenho intercalares não descritos. Sempre que uma
resposta revele um desempenho que não se integre em nenhum de dois níveis descritos
consecutivos, é-lhe atribufda a pontuaçäo correspondente ao nível intercalar que os separa.

Cotação por
Ne

Tipologia de itens

Os erros de acentuação e de translineação, bem como o uso indevido de letra minúscula ou de
letra maiúscula inicial, incluem-se no plano ortográfico. É contabilizada como uma única
ocorrência quer a repetição de uma palavra com o mesmo erro ortográf¡co, quer a presença de

item
itens

Fatores de desvalorização na resposta extensa
( em pontos)

Uma resposta que não cumpra de forma inequívoca a instrução no que respe¡ta ao tema e à
tipologia textual é classificada com zero pontos em todos os paråmetros. Se a resposta não

Escolha múltipla

cumprir a extensão requerida, deve ser desvalorizada de acordo com o euadro 4.
Associação
Itens de seleção

L0a18

3

Ordenação

Quadro 4

-

Desvaloqrização por afastamento dos limites de etensão

Completamento

Desviloiização de

I

ponto

I

Desvalorização de 2 pontos

Desvalorização total

Número de palavras

Número de palavras

Número de palavras

80 a 89 ou 131 a 140

30 a 79 ou mais de 140

Menos de 30

Completamento
Resposta curta

4a

11

2a8

Itens de
Resposta restrita

construção
Resposta
1

Para efeitos de contagem, considera-se ume pelâvre qualquer sequência delimitada por dois
espaços em branco, mesmo quando este integre elementos ligados por hffen (exemplo: /Comprapalavras). Qualquer número contã como umâ única palavra,
independentemente dos algarismos que o constituam (exemplo: /20t7/1.

30

extenSa

lnformacão

-

Prova Êou'ivalência à Freouência da disciolina de pLNM

me/alsenha/ 3

-

Nível tniciacão

-

A2

-

provâ de Códieo:A3 e 63
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Tipologia daprovat

Qm!

Duração da prova: 75 mÍnutos

4e e 6e Anol le e 2s Ciclo de Escolaridade

Volorlzøção dos
d o m ín I os/ co m p etën cì a s e
ænte¡ldos nd provo

ilst¡ca s e estrutura
( estruturo, númerc e t¡pologla dos ltens/
Co rate

Objeto de avaliação

FASE:

ls e 2s Fase
Motertal

Crftérlos gerols de clossitîcoção da provø

necessárîo e

permitldo

(Cotocões dos itensl

A prova será classificada numã escala de 0 a 100 pontos.
A prova é constituída por dois grupos.
A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho.

As respostas inaudíveis ou que não possam ser

A prova tem por referência as
Orientações Programáticas de
Português Língua Não Materna
(PLNM) e outros documentos
orientadores, com destaque

para o Quadro

Europeu

Comum de Referência para as

perm¡te
Línguas

QERC (2001) e,

avaliar

aprendizagem passível
avaliação numa prova oral
duração limitada.

a

Grupo

Grupo

No Grupo

l,

I

Säo classificadas com zero pontos as respostas em que

avaliam-se competências nos domínios da

Leitura e da compreensâo e expressão do oral.
Este grupo inclui um texto em que o aluno deverá ler em
voz alta com fluência, correcção e expressividade e cujos

aspetos essenciais

o

claramente

identificadas são classificadas com zero pontos,

I

aluno deverá compreender

e

Leitura/ Compreensão e
expressão oral
70 Pontos

seja

produzida:

- uma opção incorreta;
- mais do que uma opção

transmit¡r corretamente.
Não há lugar a classificações intermédias, exepto no grupo I - leitura.

de
de

O examinando
apenas pode
utilizar o material

que lhe

for

entregue pelo júri

Outros aspetos a considerar:

da prova.

Na prova, são objecto
avaliação os domínios

Leitura e

de

linguística.

Grupo ll

Competências

No grupo lll, avaliam-se competências no domínio das
Competências Comunicativas em Língua através de itens
de seleção e/ou itens de construção.

Neste grupo, não

é

necessário qualquer

tipo

Competênc¡as
Comunicativas em Lfngua

de

30 Pontos

conhecimento metalingufstico explfcito.

Total da prova
100 pontos

lnformacão

-

Prova Eouivalência à Freouência da disciolína de PINM

Tema;

o Coerência e pertinência;

Grupo ll

da

em Língua do
respetivo nível de proficiência
Comunicativas

.

-

Nível lniciacão

-

A2

-

prova de Códiso: 43 e 63

r Coesão;

.
.

Morfologia e sintaxe;
Repertótio vocabular;

o Focalização adequada às questões;

¡ Rigor concetual;
¡ Clareza de expressão;
¡ Rigor de raciocínio;
¡ Análise de texto;
¡ Problematização-Abordagem

. Posição pessoal.

reflexiva das questöes;

Pásina
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Tipología da prova: Escrits

Duração da prova: 90 minutos
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( estrutura, número e ttpotoglø dos ltensJ
Valorlzação dos domlnlos/competêncles e conteúdos no prcva

Objeto de aval¡ação

o

de2ot7

(A Diretora do Agrupamento)

FASE:

ls e 2s Fase
Mdteñol

Crltérlcis Eerals de closslflcação do prova

necessórlo e

pen¡tldo

(Cotações dos ltensJ

A prova tem por
referência as

A prova é constituída por três grupos.

Orientações

A prova é cotada para L00 pontos.

Programáticas

Português

Não

(PLNM)

e

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios
especlficos de classificação apresentados pare ceda item e é expressa por um número inteiro.

de

Língua

As respostas ilegíveis ou que não possem ser claramente identificadas são classificadas com zero
A distribuição da cotação pelos grupos apresenta-se no

Materna
outros

euadro

pontos,

1.

de

for apresentada mais do que umä resposte ao mesmo item, só é classificada a resposta que
surgir em primeiro lugar.
Se

documentos

orientadores, com

destaque para

Quadro

o
Europeu

Comum

Quadro

e,
avaliar

Itens de seleção
Nos itens de seleção, a cotaçäo do item só é atribuída às respostas integralmente corretas e
completas,

de

Referência para as

Línguas
(2001)

1- Distrlbuição da cotagão

6rupos

Domínios

Cotacão

Leitura e Escrita

50

Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. Nas respostas aos itens de seleçäo,
a transcrição do texto da opção escolhida é considerada equivalente à indicação da letra ou do
número correspondente

QERC

perm¡te
a

aprendizagem
passível de avaliação

Competências Comunicat¡vas em Língua

20

numa prova escrita

Escrita

30

Nos ¡tens de completamento e nos itens de resposte curta, såo atribufdas pontuações a respostas
total ou parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos.

Na prova,

são

O Grupo I tem como suparte textos l¡terár¡os e não literários e integra
itens de seleção e itens de construção.

Nos ¡tens de resposta restrlta

os domínios

da

Leitura, da Escrita

das

e

Competências

Comunicativas em
Língua

do

respet¡vo

ll ¡ntegra itens de seleção e itens de construção. Neste grupo,
necessário qualquer tipo de conhecimento metalinguístico
explícito.
O Grupo

não

é

nível de proficiência

-

Prova Eouivalência à Freouência da disciolina de PLNM

escrita,

apenas pode ser

uada caneta ou
esferográfica de

tinta azul

As respostas säo
registedas em

folha

própria,

fornecida

Nível tnterméd¡o

-

81

-

prova de Código: tll e 6Ã

pelo

estabelec¡mento

classificação

(

modelo oficial).
Não é permitida

a

consulta

de

dicionário.
Não é permitido

o

uso

corretor.

aplicação dos fatores de desvalorização definidos para situações específicas.

-

ou

preta.

A classifícação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por níveis de
desempenho resúlta da pontuaçäo do nfvel de desempenho em que forem enquadradas e da

linguística.

lnformacão

e nos ltens de resposta extensa, os critérios de

apresentam-se organizados por nfveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde
uma dada pontuação. Se permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo
nfvel mais elevado de entre os dois tidos em consideração. Qualquer resposta que não at¡nja o
nível 1de desempenho é classificada com zêro pontos.

objecto de avaliaçâo

material

de ensino

Itens de construção

de duração limitada.

Como

Þáain: 1/')

de

Este item
apresenta orientações no que respeita à t¡pglog¡a textual, ao tema e à
extensão da resposta, de acordo com o euadro Z.

As respostas que não apresentem exatamente os mesmos termos ou interpreteções constantes
dos critérios específicos de classificaçäo são classificadas em igualdade de circunstâncias com
aquelas que os apresentem, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao
solicitado e enquadrado pelos documentos curriculares.de referência.

Quadro 2 - Limites, em número de palavras, da resposta extensa

Nos itens de resposta restrita, es respostas säo classificadas tendo em conta, além do conteúdo,
a organ¡zação e a correção da expressão escr¡ta nos planos ortográfico, morfológico, lexical,
sintático e de pontuação.

O Grupo

lll é constituído por um ¡tem de resposta extensa,
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No domínio da organizaçäo e correçäo da expressäo escrita, considera-se, em cada resposta, o
número de ocorrências de erro nos planos indicados no ponto anter¡or.

Resposta extensa
90 - 130

È30s1
l.: - Èl o
ll.
r:

or

r,r

q:

A t¡polog¡a de itens, o ntlmero de itens e a cotação por

Os erros de acentuaçäo e de translineãção, bem como o uso indevido de letra minúscula ou de
letra maiúscula inicial, incluem-se no plano ortográfico. É contabilizadå como uma única

¡tem

ocorrência quer a repetição de uma palavra com o mesmo erro ortográfico, quer a presença de
mais de um erro na mesma palavra (incluindo erro de acentuação, erro de transl¡neação e uso
indevido de letra minúscula ou de letra maiúscula inicial).

apresentam-se no Quadro 3.

No item de resposta extensa que constitui o Grupo lll, a cotação é distribuída pelos paråmetros
Tema e Tipologia, Coerência e Pertinência da lnformação, Estrutura e Coesão, Morfologia e

Quadro 3 - Tipologia, número de itens e cotação

Sintaxe, Repertório Vocabular, Ortografia.

Neste item, estão previstos nlveis de desempenho intercalares não descritos, Sempre que uma
resposta revele um desempenho que não se integre em nenhum de dois níveis descritos
consecutivos, é-lhe atribuída a pontuação correspondente ao nível intercalar que os separa.

Cotação por
Ne

Tipologia de itens

item
itens
( em pontos)

Fatores de desvalorização na resposta extense

Uma resposta que não cumpre de forma inequlvoca a instrução no que respeita ao tema e à
tipologia textual é classificada com zero pontos em todos os parâmetros. Se a resposta nâo

Escolha múltipla
Associação
Itens de seleção

L0a18

cumprir a extensão requerida, deve ser desvalorizada de acordo com o euadro 4.
3

Ordenação
Quadro 4

Completamento
Completamento
Resposta curta

Desvalorlzação de

4aLl

2a8

-

I

Desvaloqrização por afastamento dos limites de etensão

ponto

Resposta restrita

Desvalorlzação total

Número de palavras

Número de palavras

Número de palavras

80 a 89 ou 131 a 140

30 a 79 ou mais de 140

Menos de 30

Itens de

construção

de 2 pontos

Resposta
1

30

Para efeitos de contagem, considera-se uma palavra qualquer sequência delimitada por dois
espaços em branco, mesmo quando estâ integre elementos ligados por hÍfen (exemplo:
/Comprapalavras). Qualquer número conta como uma única palavra,
independentemente dos elgarismos que o constituam (exemplo: 12017/1.

extensa

me/a/senha/ 3

lnformacão

-

Prova Eouivalência à Freouência da disciolina de PINM

-

Nível lntermédio

-

81

-

prova de códiEo: 4a è 6Ã
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DIREçÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOTARES. DSRAL

oÍ-

Agrupamento de Escolas de Ferrelras - Cód. L4SOZ6
Sede: Escola Báslca lntegrada de Fer¡eiras - Cód, 3¡t4g98

Afixado

"^ /8
(A

Oral

Duragão da prova:

Cq rate ríst¡ cos

Objeto de avaliação

75 mlnutos

de2OI7

residente do C. Pedagógico)

INFORMAçÃO.PROVA DE EqUNAIÊNCIA À FREqUÊNCIA DE
Tipologia da prova:

t
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4e e 69 Anol le e 2e Ciclo de Escolaridade

a"

de2O77

do Agrupamento)
FASEr

fs e 2s Fose

Volorlzação dos

e estrutura

d o mlnlos/com peten dos e

( estruturo, número e tipologlø dos ttens)

Mateñol

Ciltérlos geruis de closslftcação da prova

conteûdos na prcvo

necessórîo e

permitido

dos

A prova será classificada numa escala de 0 a 100 pontos.

A prova é constituída por dois grupos,

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho.

As respostas inaudíveis ou que não possam ser

A prova tem por referência as
Orientações Programáticas de
Português Língua Não Materna
(PLNM) e outros documentos

orientadores, com destaque

para o Quadro

Europeu

Comum de Referência para as

- QERC (2001) e,
permite avaliar a
Línguas

aprendizagem passível

Grupo

Grupo

No Grupo

l,

I

São classificadas com zero pontos as respostas em que

avaliam-se competências nos domínios da

Leitura e da compreensão e expressão do oral.
Este grupo inclui um texto em que o aluno deverá ler em
voz alta com fluência, correcção e expressividade e cujos

aspetos essenciais

o

claramente

identificadas são classificadas com zero pontos.

I

aluno deverá compreender

Leitura/ Compreensão e
expressão oral

- uma opção incorreta;
- mais do que uma opção.

70 Pontos

e

seja

produzida:

transmitir corretamente.
Não há lugara classificações intermédias, exepto no grupo I - leitura

de

avaliação numa prova oral de
duração limitada.

O examinando
apenas pode
util¡zar o materiel

que lhe
Outros aspetos a considerar:

da prova.

.

Na prova, são objecto de

os
Leitura e

avaliação

domínios

da

em Língua do
respetivo nível de proficiência
Comunicativas
linguística.

Grupo ll

No grupo lll, avaliam-se competências no domínio das
Competências Comunicativas em Língua através de itens
de seleção e/ou itens de construção.

Neste grupo, não

é

necessário qualquer

tipo

o Coesão;
r Morfologia e sintaxe;

Competências
Comunicativas em Língua

de
30 Pontos

conhec¡mento metal¡nguíst¡co explícito,

. Repertótio

Prova Eouivalêncía à Freouência da disciolina de PINM

-

Nível lntermédio

-

81

-

prova de códilo: 4 e

Rigor de raciocínio;

r Análise de texto;
¡ Problematização-Abordagem

Total da prova:
100 pontos

-

vocabular;

¡ Focalização adequada às questões;
¡ Rigor concetual;
r Clareza de expressão;

.

lnformacão

Tema;

o Coerência e pertinência;

Grupo ll

Competências

. Pos¡ção pessoal.

6t

for

entregue pelo júri

reflexiva das questões;
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Presidente do C. Pedagógico)

Agrupamento de Escolas de Ferreiras - Cód. 145025
Sede: Escola 8áslca lntegrada de Ferrelras - Cód. 3¿t4898

Afixado em

Objeto de avaliação

-A

prova

gde

de2Ol7

(A D¡retora do Agrupamento)

INFORMAçÃO-PROVA DE EqUNALÊNCN À FREqUÊNCIA DE MAtEMdTiCø
Tipologia da prova: Escrìts

de2ot7

Duração da prova: 90 minutos

2e Ciclo do ensino básico

Característlcas e estrutura
(Estrutura, número e tipologia dos itens)

Crltérios gerols de cløsslflcoção da provo

é constituída por dois cadernos (cadernol e

caderno

- A classificação a atribuir a cada resposta

FASE:

fs e 2s

Fase

Moter¡al outoî¡zado

resulta da aplicação dos

-

Como material de escrita,

critérios gerais e dos critérios específicos de classificação apresentados

apenas pode ser usada caneta

para cada ¡tem e é expressä por um número inteiro.

ou esferográfica de tinta azul

- As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas

ou preta.

são classificadas com zero pontos.

- O uso de lápis só é permitido

domínios do programa,

-

A prova tem por referência o

- o5 ¡tens podem ter como suporte um ou mais documentos, como,

deve ser considerada apenas ê resposta que surgir em primeìro lugar.

nas construções que
envolvam a utilização de

Programa e Metas Curriculares

por exemplo,textos, figuras, tabelas e gráficos.

Itens de seleção

material de desenho.

de Matemática do 2e ciclo do

- A prova é cotada para 100 pontos.

Nos ¡tens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas

- O aluno

ensino básico, e

- A cotação total dos ¡tens do caderno 1 é aproximadamente, 40%

integralmente corretas. Todas as outras respostas são classificadas com

de material de desenho e de

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

- Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos

a

mais do que um dos domínios do programa.

- A sequência dos itens pode não corresponder à

permite

sequência dos

Se

for apresentada mais do que umã resposta e um mesmo item, só

deve ser portador

avaliar a aprendizagem
passível de avaliação numa
prova escrita de duração

da cotação total da prova.

zero pontos.

medição (lápis,

- A distribuição da cotação pelos domínios é a seguinte: Números e

Itens de construção

régua graduada,

Operações de 35 a 45 pontos; Geometria

Nos itens de resposta curta,

limitada.

pontos; Álgebra de 5 a 15 pontos; Organização e Tratamento de

e Medida de 35 a 45

são atribuídas pontuações às respostas total

borracha,

compasso,

esquadro e transferidor);

ou parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos.

-

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

que trabalha habitualmente

organizados por níveis de desempenho ou por etapas. A cada nível de

-

itens de seleção está compreendido entre 4 e 8. O O número de

desempenho e a cada etapa corresponde uma dada pontuação.

corretor.

itens de construção está compreendido entre 12 e 18.

As respostas que apresentam apenas o resultado final, quando

- A prova inclui o

resolução do item exige a apresentaçäo de cálculos ou de justificações,

Dados de 5 a 15 pontos.

- Os ¡tens podem ser de seleção ou de construção. O número

formulário anexo a este documento.

de

a

Calculadora

Não

-

aquela com

é permitido o uso

de

- O aluno realiza a prova no
enunciado.

são classificadas com zero pontos.

Informação-Prova de Equivalência à Frequência de Matemática
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DtREçÃo GERAL Dos EsrABEtEctMENTos EscotAREs - DSRAL
Agrupômento de Escolas de Fcrrelns - Cód. 145026
Sede: E$olô 8ás¡ø

lñlegFda de FerreiEs- Cód,3i14898

Formulário

N¡imeros
Valor aproximado de

tt lpil:3,14

Geometrla
Perímetro
Perímetro do círculo = d

x 7t

, sendo d o diâmetro do círculo

Áreas
Área do retângulo =

cxl,

-

bxh

Ãrea do triângulo =

T,

Área do círculo = 7r x

sendo c o comprimento

ela

largura

sendo å a base e l¡ a altura

rx r,

sendo

ro raio

Volumes
Volume do cubo = a. x a

x ø,

sendo ø a aresta do cubo

Volume do paralelepípedo = a

Volume do cilindro =

7T

xbx

c, sendo ø o comprimento, b a largura e c a altura

x r x r x h, sendo

ro

ra¡o e h a altura
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Duração da prova:

A prova a que esta informação se refere
incide nos conhecimentos

e

competências
enunciados nas Metas Curriculares de lnglês
5.e e 6.e anos homologadas a 31 de julho de

DE

Afixedo

Ëm

(

ffi

Caracterfstlcas e estrutura
(Estrutura, número e tipologia dos itens)

Objeto de avaliação

S

27

Considera-se, pois, condição para o
entendimento desta informação a leitura

Itens de correspondência

8

Metas
Curriculares de lnglês do 5.e ano e 6.e ano e
o QECR.

Itens de construção
- resposta restrita

6

nos domínios das Metas Curriculares

de
passíveis de

limitada.

avaliação

a

competência comunicativa nas vertentes da

Compreensão

e

Produção

Crltérlos gerøls de clossiftcaçöo do prova

Materìol necessárlo e
permitido

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos cr¡tér¡os
gerais e dos critérios específicos de classificação apresentados para cada
item.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas säo
classificadas com zero pontos.

40 pontos

Itens de seleção
Verdadeiro / Falso
A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma
inequfvoca a única resposta correta.
São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada:
- uma resposta incorreta;
- mais do que uma opção.
Näo há lugar a classificações intermédias.

5

A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência
apresentada esteja integralmente correta e completa.

O examinando apenas

pode usar, como
material de escrita,
cêneta ou

esferográfica de tinta
indelével, azul ou
preta.

Escritas,

requerendo especificamente, a mobilização
de capacidades implicadas nas competências
linguísticas, pragmáticas e sociolinguísticas.

Ordenação

Grupo ll
Itens de legendagem

em prova escrita de duração

é objeto de

rrsr' i.1ä2.t rdübs

a

aprendizagem dos conteúdos enquadrados

Nesta prova,

aezort

Agrupamento)

Itens de seleção:

segu¡ntes documentos:

e 6.e ano

Ltt-taio

(Cotoções dos ftens)

Grupo I
Itens de construção:
preenchimento de espaços

5

lnglês 5.e ano

Diretora

de

e conteúdos na prova

verdadeiro Æalso

avaliação

em

Volorlzação dos

e têm como referência o euadro
Europeu Comum de Referência para as
Línguas-QECR-(2001).

A prova desta disciplina permite avaliar

ano/Ciclo de Escolaridade

d o m Ín I os/co m p etên c! a s

2015

dos

do C. Pedagógico)

;ï:j?: ff i:H::l;1'i;,'1,'å1ï,

ronunçÃo-pRovA or ¡qulvnlÊruc¡n À rnrquÊn¡c¡n

Tipolosia da prova:

LUatcde2otl

Itens de seleção

5

Itens de ordenação

4

Itens de construção
- resposta restrita

Itens de construção:
- resposta restrita

6

São classificadas com zero pontos as respostas em que:
-seja apresentada uma sequência incorreta;
-seja omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada.
Não há lugar a classificações intermédias.

Não é permitido o
uso de dicionário.

Não é permitido o
uso de corretor.

20

40 pontos

INFORMAçÃO - PROVA DE EqUIVALENCIA À FREqUÊNC|A DE INGIÊS

I

eágina

r

de z

Caracterfstlcas e estrutura
(Estrutura, número e tipologia dos itens)

Objeto de avaliação

Vølorlzação dos
d o m In I o s/co m petê n cl a s
e conteúdos no provo
(Cotacões dos ltensl

- Conteúdos lexicais e sociocultura¡s

Concretizado nos seguintes domínios de
referênc¡a:

.

Eu / os Outros
ca

.
r
.

Grupo

(identificação;

racterísticas físicas);

100 pontos

Atividades de tempos l¡vres;
A família.

Ig

LL

c

;

E
'F¡ri
r r+-l
{-l ^
rl

c, --

\¡

t'-.,

Itens de construção
- Resposta restr¡ta
Os critérios de classificação das respostas aos itens de respostâ restrita
ãpresentam-se organizados por nível de desempenho.
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta
seja classificada com zero pontos.

c.

c:
O

O
t: .(j
6_

il
I

{
I

Þùl

-t

Ê Lu
Þ

Respostd extensa

apresentam-se organizados por níveis de desempenho.
Os descritores de níveis de desempenho de produção escrita integrem os
peråmetros Tema e Tipologia, Coerência e Pertinência de lnformação,

.Antónimos;
Singular;

Estruturas

e

Coesão, Morfologia

e

S¡ntaxe, Repertório Vocabular

e

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

.Wh- questions;

form;

'Flexão verbal: "present s¡mple"

Preenchimento de espaços
A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentam total
correção face à instrução dada.
São classificadas com zero pontos as respostes em que:
- seja omitido alguns dos elementos;
- sejam apresentados de forma incorreta face ao pedido.
Não há lugar a classificações intermédias.

Os critérios de classificação da resposta ao item de resposta extensa

'Pronomes e determinantes;

.-lng

Moterial necessárlo e
permitído

Total da prova:

Rotinas diárias;

/

20 pontos

Itens de construção
- um de resposta extensa

- Conteúdos gramatica is

. Plural

lll

Critérlos gerois de classlficoção da provo

e

"present

contin uous".
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Afixado em
(A

INFORMAçÃO-PROVA DE EqUIVATÊNCN À FREqUÊNCIA DE INgIêS
Código da Prova: 06
Tipologia da prova:Orol

Duração da prova: 75mínutos

Caracterlst¡cas e estrutura
(Estrutura, número e tipologia dos itens)

Objeto de avaliação

de2Ol7

de
ra do Agrupamento)

6 Ano/Ciclo de Escolarldade

FASE:

fs e 2s Fose

Volorlzação dos
d o m In i os/c o m p etên cl a s

Crltérlos geraìs de classificoção da provd

Materìol necessário e
permitído

e conteúdos no prcva
(Cotdcões dos ltensl

A prova a que esta informação se refere
incide nos conhecimentos e competênc¡as
enunciados nas Metas Curriculares de lnglês
5.e ano e 6.e ano homologadas a 31 de julho

de 2015 e tem como referência o Quadro
Europeu Comum de Referência para as

Parte A: lnteração professor

Os critérios de classificação estão organizados por

/ aluno.

Parte B: Descrição de um texto icónico

Línguas-QECR-(2001).

Considera-se,

pois, condição para

entend¡mento desta informação

5

níveis

de

desempenho aos qua¡s correspondem cotações fixas relacionados com os
seguintes parâmetros:

o

a

leitura
dos seguintes documentos: Metas
Curriculares de lnglês 5.e ano e 6,e ano e o

a

Fluência;

a

Correção gramatical;

a

Âmbito;

a

I

QECR.

A prova desta disciplina permite avaliar

a

aprendizagem dos conteúdos enquadrados

nos domínios das Metas Curriculares

100 pontos
a

nteração;

Coerência.

de

lnglês 5.e ano e no Programa de lnglês do 6.9
ano, passíveis de avaliação em prova oral de
duração limitada.

São fatores de desvalorização:

.O vazio de conteúdo das respostas;

Nesta prova,

é objeto de

avaliação

a

competência comun¡cativa nas vertentes da
Compreensão, Produção e lnteração Orais,
requerendo especificamente a mobilização
de capacidades implicadas nas competências
linguísticas, pragmáticas e sociolinguísticas.

INFORMAçÃO- PROVA DE EqUIVAIÊNCIA À FREqUÊNCß DE INgIêS

.As

incorreçöes de língua, mesmo quendo
totalmente correto;

o

conteúdo esteja

.Pronúncia incorreta e impercetível;

.Erro de sintexe.

I

eágina

r

de

r

F

Agnrpamcnto ds

REPIlBTICA

Esiol;¡ dl l'enEiræ

Aprovado em Conselho pedagógico

Está Coniorme o Original

PORTUGUESA

Ji:l It,(e¿'o

J-ELet-t)OF

ffi+o

de2oL7

DIREçÃO GERAL DOs ESTABELECIMENTOS ESCOLARES. DSRAI

A6rupamento de Escolas de Ferretras

Pres¡dente do C. Pedagógico)

-

Cód. 145026
Sede: Escola Báslca lntetrada de Ferrelras - Cód. 3¿¡4898

Afixado em

de

de2O17

TNFoRMAçÃo-pRovA DE EqUNAtÊNcIe À FREquÊNctA DE Hìstória e Geosrafra de portusal
(A

Tipologia da prova: Escríta

Duração da prova: 90 mínutos

A prova tem por referência o Programa de Histór¡a e
as Metas Curriculares de Geografia de portugal 29

ciclo.

A prova desta

e

disciplina permite avaliar

a

aprendizagem
os conteúdos, enquadrados em
domínios do Programa da disciplina, passíveis de
avaliação em prova escr¡ta de duração limitada. A
prova avalia a aprendizagem nos vários domínios do
saber.

Domínio A- Península lbérica - localização e quadro
natural,
A1-A Península lbérica: Localização.
. Localização de Portugal e da Península lbérica no
mundo.
A2-A Península lbérica: Quadro natural.
' Conhecer e compreender o relevo da península
lbérica.

Domínio B -A Península lbérica: dos primeiros povos
à formação de Portugal (século Xll).
84 - A Formação do relno de Portugal.
. Conhecer e compreender a passagem do Condado
Portucalense ao re¡no de Portugal.
Domínio C - Portugal do séc. Xtf I ao séc. XVll )
C2* Portugal nos sécs. XV e XVl.
. Conhecer e compreender os desafios, as motivações

e as condições

para

o

pioneir¡smo português na

Conhecer

e

compreender

as características

lmpério Português no século XVt.

Crìtérlos gerals de clossiflcoção do provo

Mater¡al necessário
e permltido

conteúdos no prova
(Cotaçöes dos ftensl

- Grupo

diferentes e possibil¡tam o estabelecimento de inter-

I

-Grupo ll

relações.

35a40
pontos

Todos os itens da prova exigem a análise dos
documentos apresentados e podem envolver a
mobilização de aprendizagens relativas a mais do que

- Grupo

um dos temas do Programa.
Nos itens de seleção, a cotação do item só é atr¡buído
às respostas integralmente corretas, de acordo com os
critér¡os específicos.
A prova integra ¡tens de construção (resposta restrita,
de resposta curta e resposta extensa) e itens de
seleção (escolha múltipla, assoc¡ação e ordenação).

Na classificação das provâs finais, será considerada

correta

lll

- Grupo lV

a

grafia

do Acordo Ortográfico (1990)

atualmente em vigor.

como material de

A classificação a atribuir a cada resposta resulta

da
aplicaçâo dos critérios gerais e dos critérios específicos

escr¡ta, caneta ou
esferográfica de
tinta azul ou

de classificação apresentados para cada item e

preta.

é

60a55
pontos
- Grupo V

As respostas ilegíveis ou que não possam
claramente identificadas são classificadas com

ser
zero

pontos.

específicos.

A

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

Nas respostas aos itens de resposta restrita e de
resposta extensa, a não ¡ntegração de aspetos

a

nível

a que a

atr¡bu¡ção

de

As respostas

são

registadas

em

folha própria
fornecida pelo
estabelecimento

de
ensino
(modelo do

Nos ¡tens de resposta restr¡ta e resposta extensa, os
critérios de classificação apresentam-se organizados
por níveis de desempenho.
cada nível de
desempenho corresponde uma dada pontuação.

relacionados com a informação cont¡da nos
documentos, const¡tu¡ fator de desvalorização,

O examinando

apenas pode usar,

expressa por um número inteiro,

Nos itens de construção - resposta curta, são
atribuídas pontuações às respostas total ou
parcialmente corretas de acordo com os critérios

correspondentes
do

ls e 2s Fose

FASE:

Vølorlzoção dos
dom lnlos/conpetè ncias e

A prova apresenta quatro grupos de itens.
Os grupos têm por suporte documentos de natureza
diversa, como, por exemplo, textos, ¡magens e mapas.
Estes documentos podem apresentar perspet¡vas

implicando

Expansão.
. Conhecer os rumos da Expansão euatrocentista.

.

6e Anol2eqiclo de Escolaridade

Caracterlstlcas e estrutura
(Estrutura, número e tipologia dos itens)

Objeto de avaliação

do

simultâneo com as instruções de realização,

EMEC).

Não é permitido o
uso de corretor.

Total de 100 pontos

pontuações

a níveis de desempenho abaixo do
resposta seria enquadrada se tal

integração fosse feita.
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Característlcas e estrutura
(Estrutura, número e tipologia dos itens)

Domfnio D- Portugal do século Xvlll ao século
xrx.
Dl- O império portutuês, o poder absoluto, a
sociedade de ordens e a arte no século XVlll,

.

A ação governativa do Marquês de pombal.

- A Revolução Francesa
reflexos em Portugal.
D2

de 1789 e

seus

. A Revolução Francesa e as invasões
napoleónicas.
. As consequências da Revolução Liberal de

Grupo

.2a3

Valorlzação dos
d o m în I osh om p etên cl o s e
.conteúdos no prow
(CotaçíiÉjs dos ltens)

Moter¡ol

Ct¡téttos gen¡s de classlficoçöo do prova

necessórlo e

permìtìdo

I

itens

. La2itens

Grupo ll

1820.
Domínlo E- Portugal do século XX.

El- Da Revolução

Republicana

Grupo

de 1910 à

D¡tadura Militar de 1926.
. O funcionamento do regime da 1r República e
os seus símbolos.
E2- Estado Novo (1933-1974).

.

Os mecanismos de difusão dos ideais do
Estado Novo e de repressão para com os

lll
AgruPamenTo

o4a5¡tens

Está

Escolas de Ëeneins

rnre c Orr0inal

J2-

Grupo lV

.3a5itens

opositores.

E3- O 25 de abril

de 1974 e o

reg¡me

democrático,

.

Grupo V

As consequências do 25 de Abril de 1974 ao

nível da democratização

do regime e

da

.3a7itens

descolonização.

INFORMAçÃO - PROVA DE EqUruAÉNc¡n À FREeUÊNqA DE HtsTóRtA

E GEOGRAFTA DE

poRTUGAl _ 2e

ctclo
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INFORMAçÃO.PROVA DE EqU|VATENCIA À FREqUÊNCIA DE CiêNCìgS Nø|UrAIS
Tipologia da prova: Escrltø

ObJeto de avallação

Duração da prova: 90 mlnutos

Caracterfstlcas e estruturâ
(Estrutura, número e tipologia dos itens)

6e Anol2s Clclo de Escolarldade

FASE:

fg

e

2s Fdse

Volorlzação dos

:

d o m In I o s/com p etên cl o s

Crltérlos gerals de classlflcação dd prova

Materlol necessórlo e
permltido

ecotteúdosna.prcvo
(Cotoçöes dos kens)

A prova tem por referência o Programa de
Ciências Natura¡s do Ensino Básico, e

permite avaliar a aprendizagem passível de
avaliação numa prova escrita de duração
limitada, nomeadamente a capacidade de
aplicar e relacionar conhecimentos na
resolução de problemas e em situações que
implicam comunicação e raciocínio
científicos.

O aluno realiza a prova no enunciado.

A prova reflete uma visão integradora e
articulada dos diferentes conteúdos
programáticos da disciplina.
A sequência dos itens pode não
corresponder à sequência dos temas

no programa.

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 ou decimal.
O examinando apenas

Na classificção das provas, apenas será considerada correta a grafia que
seguir o que se encontra prev¡sto no Acordo Ortográfico atualmente em

material de escrita,

vigor.

caneta ou

Nos itens de construção, a resposta
A prova permite avaliar, no âmbito do tema
organizador Terra- Ambiente de Vida, a
aprendizagem passível de avaliação numa
prova escrita de duração limitada,

enquadrada por um conjunto de
ca pacidades, nomeada mente:

-

Aplicação de conhecimentos
adquiridos em novos contextos e a
novos problemas;

-

Elaboração e interpretação de
representações gráficas;

-

lnterpretação de dados de natureza
diversa;

pode resumir-se, pgr exemplo, a uma
palavra, a uma expressão, a uma frase
ou a um número (itens de resposta
curta); ou pode envolver a
apresentação de uma explicação, de
uma previsão, de uma conclusão ou de
uma representação (itens de resposta

restrita).

A ausência de resposta, ou resposta totalmente ilegÍvel, será atribuída

a

cotação zero.
As respostas elaboradas devem ser escritas corretamente, encadeando as
ideias de forma lógica, sucintâ e rigorosa em termos científicos.

Nas questöes de escolha múltipla, deve ser respeitado

o

número de

Os itens podem

As respostas são

registadas em folha
própria, modelo do

estabelecimento de
Nas questões relativas

a

sequências, só será atribuída

a cotação se

a

ensino.

sequència estiver integralmente correta.
Não é permitido o

A prova é cotada para 100 pontos.

-

Formulação de problemas e / ou de
hipóteses;

A correção terá em conta os aspetos

-

Previsão e avaliação de resultados de
investigações;

estrutura da resposta, a correçåo
científica da linguagem, a correção

-

lnterpretação de fontes de informação

ortográfica e a capacidade de síntese.

relacionados essencialmente com

esferográfica de tinta
indelével, azul ou
preta.

MEC, fornecida pelo

opções pedidas, ceso se exceda esse número, a resposta será anulada.

ter como suporte um
ou mais documentos, como, por
exemplo, figuras, textos e gráficos.

pode usar, como

a

INFORMAçAO- PROVA DE EqUIVAIÊNCN À FREqUENCIA DE CIENCNS NATURAIS

Nos itens de verdadeirofalso, seräo anuladas as respostas que indiquem

uso de corretor,

todas as opções como verdadeiras ou como falsas,
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diversas;

-

Estruturação lógica de textos.

As respostas serão anuladas ou
desvalorizadas em situaçÕes em que se

verifique falta de rigor científico,
Os Domínios do Tema organizador que

constituem objeto de avaliação são os
segu¡ntes:

Terra-Ambiente de Vida

incorreção na expressão escr¡ta,
desadequação da resposta à questão,
resposta rasurada ou incompreensível,
grafia de termos c¡entÍficos com erros
ortográficos e informação exposta com
pouca clareza e r¡gor.

'r.: l:
Ì r)

-uzt/'tt'o
't,.

|-

Diversidade dos seres vivos e suas
interações com o meio

r
r

Díversidade nos animais

- unidade

A célula

ITENS DE 5EIECÃO

r Escolha Múltipla
r Verdadeiro/Falso

Diversidade nas plantas

ll - Unidade na diversidade dos seres vivos

.

te¡lil-s

Lìrì ìnal

na constituição dos

seres vivos

o Associação/Correspondência

¡

de 54 a 64 pontos

Ordenação

. Cruçigrama
o Completar frases

lll

-

A água, o ar, as rochas e o solo -

Mater¡a¡s terrestres

r

-

.

Fazer a legenda de figuras

suportes de vida

A ímportânçia da água e do ar para os
de 23 a 28 questões

seres vivos
lV - Processos vitais comuns aos seres vivos

r

Trocas nutricionais entre o organismo e o

meio:

ITENS DE CONSTRUçÃO

.

Resposta curta

células

.

Resposta restrita

- Transmissão da Vida:

questões

- Os alimentos como veículo de

nutrientes;

-

de 7 a 10 questões

de 15 a 16 pontos

- Circulação do ar
- Transporte de

nutrientes e oxigénio até às

-

de 11 a 13
de 2L a 30 pontos

- Reprodução humana e cresc¡mento
V - Agressões do meio e

integrldade do

organismo

r
r

Os mícróbios

Total da prova:
100 pontos

Higlene e problemas sociais

INFORMAçÃO. PROVA DE EqUIVATENCIA À FREqUENCIA DE CIÊNCIAS NATURAIS
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Afixado
ROVA DE EqUIVALÊNCN À
Ê¡¡crn oe eo
Tipologia da prova: Escrttd + p¡útlca
Duração da prova:

1t5f

-lB

d.

de2O17

lA Diretora d o AEruDamentoI

TECNOTÓGICA
.-.:

.

6e Ano/ 2eciclo de Escolaridade

FASE:

ls

e 2s Fase

Volorlzação dos
Caracterfsticas e estrutura
(Estrutura, número e tipologia dos itens)

Objeto de avaliação

domlnlos/competêncl
as e conte,idos nd

Cr¡tét¡os

genls de classìflcoçõo do provo

Mote¡ldl necessório

pÍovo

e

permìtido

(Cotações dos itens)

Simplicidade na resposta;
COMPONENTE ESCRITA

A prova tem por referência o Programa
de Educação Tecnológica em vigor.

1e Rrupo constituído por três questões de indole
obrigatório. Sendo uma de preenchimento de espaços

100
Pontos

Capacidade de comunicação escrita;
Aplicação da metodologia projetual com
correção;

Eficiência (resolução de problemas com

qualidade

e duas de associação,

permitida

a

pelas

condicionantes inerentes ao problema e
contexto);
A prova desta disciplina perm¡te avaliar

aprendizagem e os conteúdos,
enquadrados em domÍnios do programa da

esferogrófico de tinto indelével, ozul ou
preto.

O

estobelecimento

de

ensino
segu¡nte

moteriol.

disciplina, passíveis de avaliação em prova
prática de duração limitada. A prova avalia
Representação, Discurso e Projeto.

como moteriol de escrito, coneto ou

forneceró oo exominando o

a

a aprendizagem nos domínios da Técnica,

O exominondo deveró trazer e usor,

COMPONENTE PRÁNCA

por uma questão cada, de
indole obrieatório, questão de resposta de carácter

Eficácia (resolução

2e e 3.e erupos constituídos

prático.

régua de 50 cm; borrocho bronco;
lópis de groÍ¡te HB e B; oporoJópis;

Domínio científico;

100

de problemas

com

colo; tesouro; cartol¡no bronco (65 cm x

perfeição);

50 cm); popel <tipo

Rigor na execuçäo;

formoto A4; rev¡stos.

covalinho>,

Pontos
Não é permitido o uso de corretor

Aplicação de competências na resolução
de problemas.

INFORMAçÃo- PRoVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE EDUcAçÃo TEcNotÓGIcA

I

Rágina

r

de

r

l\gnrpamontl rle

F

[sc;l¡s rJtr Feneiras
Está Confcrrns o Ori g inal

R8PÚBIICÄ.

Aprovado em Conselho Pedagógico

FORTUGUEEA

Jàl w* "

Éæç¡o

de2ot7

DIREçÃO GÉRAL DOs EsTABELECIMENTOS ESCOI.ARES. DSRAT

(A Presldente do C. Pedagógico)

Agrupamente de Escolas de Ferrelras - Cód. 145026
Sede: Escola Báslca lnteËrada de Ferrelras - Cód, 344898

Afixado

¡NFORMAçÃO-PROVA DE EqUMAIÊNCIA À FREqUÊNCIA DE EùUCUCãO MUS|CAI
Tipologia da prova: Escrita e Prdtíca

Duração da prova: 68+75 ¡nlnutos

FråUlgiltïiì;i:[].riffi

A prova tem por referêncía o Programa de
Educação Musical em vigor (homologado em
1.991.) aplicando-se supletivamente as metas
curriculares da disciplina.

A prova desta disciplina permite avallar

a

aprendizagem e os conteúdos, enquadrados
em domínios do Programa da disciplina,
passfveis de avaliação em prova escrita de
duração limitada.
A prova permite avaliar as aprendizagens

nos domfnios do Desenvolvimento da
Capacidade de Expressão e Comunicação;
Desenvolvimento da
Crlatividade;
Apropriação da Linguagem elementar da
Música e Compreensão das Artes r no

d o m lnlos/ c o mp eIên cl a s

ffi

9 pontos
12 pontos

8 pontos
-Preench¡mento dos espaços em branco
com a classiflcação cgrreta dos

4 pontos

instrumentgs.
- ldentiflcar ¡nstrunlentos visualmente;

iru-f,'(ï,ilfi iigili,¡Î::lff
- ldentificar

dife

ffiffi

ffi

12 pontos

rentes géneros muslcais.

rßüigÈöîtri:ilãì",

j

j,mffi,mffifi ffi

-ldentífìcai auditivamente exçertos
musicais;

-ldentificar audit¡vamente excenos

4 pontos
5 pontos
16 pontos

musicais;

-ldentificar auditivamente ritmos diferentes.

compa55o5;

-ldentificar audit¡vamente o andamento de
uma melodia;
-Compor um pegueng excerto mus¡cal.

rs

o

9'

6 pofros
6 pontos
I pontos
10 pontos

Apresentação de padrÕes rltmicos para
serem executados num instrumento de
percussão.
- Apreseritaçäo de uma peça musical, para
5er ¡nterpretada na flauta de bisel

INFORMAçÃO- PROVA DE EqUVALÊNCIA À FREqUÊNCIA DE EDUCAçÃO MUSICAT

e 2s Fase

Moteilol necessdilo

50 pontos
50 pontos
Total da perte p¡át¡ca:
100 pontos

e

permltìdo

examinando

ESCRITA

.O

No presente ano letivo, ne clessificeção das provas, apenes será
considerada corretâ a grafia que seguir o que se encontra previsto no
Acordo Ortográfico de 1990 (etuelmentê em vigor).
A classificação é atribufda de acordo com o nível de desempenho.
As respostas ileglveis ou que não possam ser claramente identificadas são
classificadas com zero pontos.
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios
gerals e dos ritérios especfficos de classificação apresentados para cada
item e é expressa por um número ¡nteiro.
Focalização adequada ås questöes.
Rigor conceptual.
Clareza de expressão e coerência na resposte.
Rigor de raciocfnio.
Rigor científlco
Objetividade.
Capacidade de utilizar vocabulário musical.
Capacidade de utilizar simbolos musicais.
Capacidade de identificar (åudìt¡vãmente e visualmente) os vários
conceitos musicals.

apenas pode usar,
como material de
escrita, caneta ou

esferográfica de tinta
indelével, azul ou
preta.
As respostas são

registadas no próprio
enunciado fornecido
pela escola.
Näo é permitido o
uso de corretor.

Material necessário
para a prova prática
(a disponibílizar pela
escola):

lnstrumento de
percussão
PRÁTICA
A classificação é atribufda de acordo com

-.

ls

Crltérlos gerdls de classfflcaçöo dd provd

Total da parte escr¡te:

100 pontos

l.t

FASE:

e conteúilos na.provo
(Cotações dos ltens)

ffi Lqiifl ffi
ffi{*l
-Exercício para p¡ntar qs orlflcios das flautas
de bisel
$dentificar os sfmbolos a partir de um
èxcerto musical;

-ldentificar diferentes re6¡stos musicais;
-ldentifl ca r auditivamente diferentes

Contexto.

6e Ano/Clclo de Escolaridade

Valorlzação dos

Caracteilstlsas. e estrutura
(Estrutura, número e tlpolog¡a dos itens)

Objeto de avallação

â de I t tctti> de.2o1z
"^ ",J
'+taKÀi t ioaJoit,t
'_-J
(A Direiora Jo ¡g-ãrr*tol

o nfuel de desempenho,
Rigor rítmico e técnico na execução de instrumento de percussão,
Rigor rftmlco, melódico e técnico nâ êxecução da flauta de blsel.

Material necessário
para a prova prática
(a trazer pelo
examinando):
Flauta de bisel

I
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Afixado em

de2Ot7

de
do Agrupamento)

TNFORMAçÃO-PROVA DE EqUVATÊNC|A

FREqUÊNCIA DE
Duração da prova:
90+30 de tolerâncla

Tipología da prova: Escríta

Caracterfstlcas e estrutr¡ra
(Estrutura, número e tipologia dos itens)

Objeto de avallação

Técnica,
Proleto

da

Representoção,

do

Dlscurso

e

oruoo

30
Pontos
20+70
Pontos

A cor no envolvimento;
A naturezo da cor;
A Influêncla do cor no forma e no espdço;
O poder expressivo do cor.

usal, como mdteûol

escr¡ta, coneto

de

ou

esterogrófico de tinta
lndelével, azul ou preto,

As

do

Desenvolvü Íespostas indivìduolizados e ølotlvqs aos
problemos colocødos;
Desenvolver oções orlentadøs poro o procuro de novas

Materìol necessórío e
permitìdo

rcspostds são registadas

no enuncìddo.

30

z_:Jlryconstltuldo por uma questão de índole

Pontos

obrlaotórla,

llma questão de respostø de cdróter prótlco.

70+20

e

respostot pørø um problema, tendo como
objetivo |dentificør e deftnír ølternativos,

ideias

Crltérlos gerals de classíticação do prova

conteúdos na prova
(Cotocöes dos ltens)

passíveìs de øvalløção em prova escrìta de duração
limitado, A provo avalio o aprendizagem nos domlnlos

do

fse 2s Fdse

Valorlzação dos
d o m lnl os/co m p etên cl a s e

constituldo por duos questões de
lndole obrloató¡la.
Uma questão de resposto curto e umo questão
de resposta longa.

7e

A írovo desta dtsciptina permlte ovotiar!ø
oprendizogem e os conteúdos, enquodrødos ëm
domínlos dos Metas Currlculores do dlscìplìno,

FASE:

O exomlnøndo deveró trøzer e

A ptovo tem por referênciø os Metos Curr¡culares de
Educoção Visual em vigor.

6e Ano/Ciclo de Escolarídade

EÍicócla (resolução de problemas cun perfeìção);
Rîgor no execução;
Eficácla /rlgor no aplicoção dos meios de expressão plústlca;
Relação grótìca entre os elementos num determlnado espaço.

O estobelecìmento de ensìno
fornecerá do examinado o
segu¡nte møteildl:
régua de 50 cm; esquodro de
3Os ou 459; composso (com

minos HB/ne2);

Pontos

bor¡dcho

brancø; lópis de gîof,te HB;
øparø-låpis e lápîs de cor,

o
IE

40
7egryæ.const¡tuído por três questões de lndote
obrlaatórla.
Duas questões de resposta de carátet ptático.

Exprimír ídelos através da linguogem vísuøl;
Rlgor nø medlção e troçado.

Pontos

Tra ça dos g e oméul cos s¡ ñ p les;

Rigor nd construção dos trdçados geométrlcos;
Utllizaçöo corretø do llnguogem técnicd de geometrld;

Não

é

permítido

o uso de

corretor,

5+3+8+70+74
Pontos

Usar com intencìonalldode os componentes formols da

gromático da expressão plâstico e do comunícação
t6
visuol;

Plønlficor umo reølízoção plústlca

ou

técnlco,

bldimenslonol;
Selecionor e contrglqr o uso de møterløls e processos
técnicos øpllcáveís s sltuaçöes concrctss.

INFORMAçÃO. PROVA DE EQUIVATÊNCIAÀ FREQUÊNclA DE EDUCAçÃO VISUAI

Total da prova:
100 pontos

I
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osRAt

A8rup¡mento do Esælss de Fere¡ro¡ -cod, 145026
sad€; Erælå 8ásfco lnteErad¿ de Forrs¡ns - Cód, 3¿l4g9g

Afíxado em

Escrtfu

Duração da prova: 45

A prova tern como referência o

de 18 de .laneiro, com a

ng

o programa

Grupo B, constituido por 7 questöes

Desta forma pretende-se avaliar

r

os

Competênclas

Educação para a saúde: conhecer os
processos de elevação, manutenção e

condição

f

isica

(Fitnessgrom) e capacidades motoras.

r Educaçäo para a

Moteriol necessário e
permitído

A ausência de resposta ou resposta ilegível terá coteÇão zero.
O examinando apenas

Deve ser respeitado o número de opções pedidas, caso se exceda esse
número, a cotãção será zero

Total da prova:

100

pontos

participação

desponiva: conhecer os objetivos da

pode usar, como
material de escr¡ta,
canela
ou
esferográfica de tinta

indelével, azul
preta.
Não é permitido o

/

Educação para o lazer: conhecer e
interpretar os benefícios do exercfcio
flsico, repouso e alimentação.

avaliação da

Grupos A,B e C, 5
pontos para cada

Grupo C, constituido por 8 questöes

DomlnÍos:

o

2s Fase

Crltérlos gerals de cløsslficação da provo

questão

Escolha múltipla

/

lse

da

Disciplina de Êducação Fisica, Segundo Ciclo,

seguintes Conteúdos

fni os/ comp et ê nctas
e conteúdos ña provd

d om

FASE¡

Grupo A, const¡tu¡do por 5 questões

última

alteração introduzida pelo Decreto-Leí ¡o
94/2OLL, de 3 de Agosto, e

69 Anol2e Clclo de Escolaridade

Curriculo

Nacional estabelecido pelo Decreto-Lei
6/2OOL,

mlnutos

Cðracterístlcas e estrutura
(Estrutura, número e tipologia dos itens)

Objeto de avaliação

L¿tc.¿tc ¿.zott

Diretora do Agrupamentô)

TNFORMAçÃO-PROVA DE EqUVALÊNCIA À FREqUÊNCtA DE
Educacão Físíca
Tipología da prova:

_

Nota: A classificação
final da prova de
equivalência à
frequência
corresponde

aritmét¡ca

à

média
simples,

arredondada
unidades,

das

classificações

das

duas

uso de corretor.

às

componentes

(prática e

escrita),

convertida na escala
de níveis de 1 a 5

disciplina; Jogo limpo; ativação;
retorno à calma.

INFORMAçÃO- PROVA DE EqUtVALÊNCA À rn¡QuÊruc¡e
DE EDUCAçÃO FfStCA

j
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INFoRMAçÃo-PRoVA DE EqUMALENcn À FREeUÊNctA DE Educaaão Fítìcø
Tipolo6ía da prova: Prdtíca

Duragâo da prova:

45 mlnutos

Caracbrlst¡cas e êstrutura
(Estrutura, número e tipologia dos itens)

ObJeto de aveliação

A prova tem como referência o Currículo Nacional
estabelecido pelo Decreto-Lei ne 6/2OOL, de 18 de
Janeiro, com a última alteração introduzida pelo

Decreto-Lei ne 9412A!!, de
Programa da Disciplina

3 de

Agosto,

e

Grupo A, constituído pelas Atividades Físicas
de Atletismo, Ginást¡ca de solo, Ginástica de
aparelhos, Patinagem e Basquetebol,

o

69 Anol2a Clclo de Escolarldade
Volorlzação dos
I nlos/ com p ctê n cla s
e conteúdos no pfova
(Cotacões dos ftens)

d om

GrupoA:16pontos
para cada Atividade
flsica realizada com
sucesso/Apto, num totãl
de 80 pontos

GrupoB:20pontos

Os crltórlos conslderados rêsultam da arüculação d¿ duas áreas de avaiiaç5ã A.
Atividad¿ Físlca B. Aptldâo Ffslca.

A, Atlv¡dedê física. As matéries estão dÍstribuídâs nos níveis lntrodutório fl)

Conteúdos

o

/

Competênc¡as

/

Domfnios:

Fitnessgra m

Ginástica de solo: carnbalhotð à frente;

cambalhota à retaguarda; roda; Avião e
posição de flexibilidade (Ponte)

.

G¡nástica de aparelhos: salto de eixo no bock;

salto engrupado no míni-trampolimi pivot ou
volta na trave.

.
.
¡

os conteúdos que e constituem, demonstrando

o

e rigor na apresentação dos

diferentes

B. Aptidão física ou Fitnessgtdm. Para transitar nesta área o aluno terá de

Nota: A classificação
final da provâ de
equ¡valênc¡a à
frequência corresponde

à média

âr¡tméticâ

simples, arredondada às

Atletismo: salto em altura na técnica de

unidades.
classifìcações

Basquetebol: Passe/recepção; drible em
progressão; lançamento em apoio;

e

Elcmcntar(El. Em cada uma destâs Atividades ffsicas o aluno só t¡cA*ApTo, quañdó

lplg

apresentâr

devidamente

tero

teste "Vaivém" na Zona Saudável ( em função da idade e do gênero).

tesoura,
Patinagem: patinar para a frente; curvar com
pés paralelos; travar em "T".

O(A) aluno(a) tem que

se

elementos técnicos

Total dã prova: 100
pontos

necessá¡io e

permit¡do

diferentes tarefes em desenvolvimento
Grupo B, constitufdo pela Aptidão Física ou

2s Fase

Moterial

competência técnico-tátice adequada à situação, rigor na execução motora face às

Ciclo.
Desta forma, pretende-se avaliar os seguintes

Ise

Critérlos gerals de closslflcação da prova

executâ com sucesso

de Educação Físia, 2e

FASEI

A ãrticuláçäo destas duas áreas, permite que o aluno tenha hipóteses de estar Apto
e ãssim, trânsitär à disciplina.

equipado(a) (calções e t-

shirt, ou fato de treino,

calçado desportivo

sabrinas),

igualmente que realiza r

â provâ sem

acessórios

(relógio, bríncos, fios,
pulseiras, piercings,...).

Caso contrário

não

poderá realizar a prova.

O(A) aluno(a) tem que

se

epresentâr

no

Pavilhão

das

G¡mnodesportivô quinze

das duas

m¡nutos antes de hore
do início da prova para

componentes (prátíca e

escrita), convertida

na
escala de níveis de 1 a 5.

realizar o
aquec¡mento.

seu
É.

recomendado que o(a)

lançamento na passada

aluno(a)

Fitnessgram: Teste do "Vaivém"

mobilização geral

realize

articula r.

INFORMAçÃO- PROVA DE EqUIVALÊNCN À rNrqUÊNCIN DÊ EDUCAçÃO FíSICA
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