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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA (A2 e B1) - ORAL 

PROVA 93 e 94| 2022 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

 

 O presente documento visa divulgar as características da prova final do 3.º ciclo do ensino básico da 

disciplina de Português Língua Não Materna (PLNM)- oral, a realizar em 2022. 

 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; 

 Características e estrutura da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos, para que fiquem devidamente informados sobre 

a prova que irão realizar. 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

As provas têm por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PA), as 

Aprendizagens Essenciais relativas a Português Língua Não Materna – níveis A2 e B1 e as orientações 

presentes no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR). As provas permitem 

avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada. A prova 

compreende os seguintes domínios de avaliação: 

Categorias e Descritores 

Expressão Oral Conversa informal 

Conversa estruturada 

Leitura Fluência de leitura, expressividade, dicção, ritmo,  e respeito 

pela pontuação. 
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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO – TIPO DE PROVA: ORAL 

PROVA 96 | 2022 

3º Ciclo do Ensino Básico 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova final do 3º ciclo do ensino 

básico da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, a realizar em 2022. 

 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; 

 Características e estrutura da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Estratégia Nacional de 

Educação para a Cidadania, Aprendizagens Essenciais e Perfil do Aluno à Saída da 

Escolaridade Obrigatória) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova 

oral de duração limitada, incidindo sobre as aprendizagens nos domínios dos Direitos 

Humanos, Igualdade de Género, Interculturalidade e Educação Ambiental. 

 

 

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

A prova decorre da interação examinador/examinando: 

 Breve apresentação do examinando. 

 Realização de atividades conducentes à avaliação das aprendizagens 

 Apresentação e defesa de um ponto de vista sobre os temas propostos pelo 

examinador.  

 

A prova é constituída por quatro grupos com duas questões cada e é cotada para 100 pontos.  
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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

CIÊNCIAS NATURAIS – TIPO DE PROVA (ESCRITA + PRÁTICA) 

PROVA 10    | 2022 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova final do 3.º ciclo do ensino 

básico da disciplina de Ciências Naturais, a realizar em 2022. 

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; 

 Características e estrutura da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

Os conteúdos programáticos constantes na prova abrangem os três anos do 3º ciclo de 

aprendizagem. 

 

A prova permite avaliar um conjunto de competências, que decorrem dos conteúdos 

enunciados nas Aprendizagens Essenciais, passíveis de avaliação numa componente 

escrita (E) e numa componente prática (P) de duração limitada, nomeadamente: 

 

. Análise e discussão de evidências e situações problemáticas; 

. Interpretação e compreensão de leis e modelos científicos; 

. Elaboração e interpretação de representações gráficas; 

. Realização de atividades práticas laboratoriais e/ou experimentais; 

. Formulação de problemas e/ou hipóteses; 

. Previsão e avaliação de resultados de investigações; 

. Interpretação de dados a partir de fontes de informação diversas; 

. Exposição de ideias, defesa e argumentação; 

. Estruturação lógica de textos. 
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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

EDUCAÇÃO FÍSICA – TIPO DE PROVA (PRÁTICA) 

PROVA (26) | 2022 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova final do 3.º ciclo do ensino 

básico da disciplina de Educação Física, a realizar em 2022. 

 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; 

 Características e estrutura da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência o Programa de Educação Física do 3º ciclo e as Aprendizagens 

Essenciais, e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova prática de 

duração limitada nos domínios das Atividades Físicas Desportivas e da Aptidão Física. 

São objeto de avaliação as matérias e a aptidão física constantes do quadro em síntese. 

 

 

 

 

 

 

1. 
JOGOS DESPORTIVOS 

COLETIVOS 

2.  
GINÁSTICA 

3.  
DESPORTOS DE 

RAQUESTES 

4. 
APTIDÃO FÍSICA 

 

Andebol 

Voleibol 

Basquetebol 

 

Solo 

Aparelhos 

 

 

Badminton 

 

 

Testes FIT Escola 

 

INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

FÍSICO-QUÍMICA – TIPO DE PROVA (ESCRITA + PRÁTICA) 

PROVA 11 | 2022 

3º Ciclo do Ensino Básico 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova final do 3.º ciclo do ensino 

básico da disciplina de Físico-Química, a realizar em 2022. 

 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; 

 Características e estrutura da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

 

Objeto de avaliação 

A prova da disciplina de Físico-Química avaliará, no âmbito dos nove domínios organizadores 

previstos para o 3.º ciclo, a aprendizagem passível de avaliação numa prova com 

componentes escrita e prática de duração limitada, enquadrada por um conjunto de 

capacidades, nomeadamente: 

• Interpretação e compreensão de leis e modelos científicos; 

• Elaboração e interpretação de representações gráficas; 

• Interpretação de dados; 

• Interpretação de fontes de informação diversas; 

• Realização de cálculos simples e conversão de unidades; 

• Produção de textos; 

• Manipulação de materiais, instrumentos e equipamentos; 

• Produção escrita sobre o trabalho prático/experimental. 

 

Os domínios e subdomínios a avaliar na componente escrita e prática apresentam-se nos 

Quadros I e II. 

 

Quadro I – Domínios e Subdomínios da Componente Escrita 
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PROVA 91| 2022 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

 

 O presente documento visa divulgar as características da prova final do 3.º ciclo do ensino básico da 

disciplina de Português- oral, a realizar em 2022. 

 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; 

 Características e estrutura da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos, para que fiquem devidamente informados sobre 

a prova que irão realizar. 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

O presente documento visa divulgar as características da prova oral de equivalência à frequência do ensino 

básico da disciplina de Português, a realizar em 2022.  

A prova consiste numa avaliação oral e está organizada em dois grupos temáticos que correspondem às 

competências definidas e que se enquadram no âmbito do conhecimento, compreensão e aplicação.  

A prova inclui questões do tipo:  

 Leitura de um texto;  

 Interpretação de texto;  

 Respostas curtas;  

 Identificação de informação correta no texto;  

 Aplicação de conteúdos gramaticais. 

 

 

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

A prova oral implica a leitura de um texto, resposta a perguntas sobre o mesmo e resposta a questões 

no âmbito de um conteúdo temático do programa.  
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 Interpretação de texto: Narrativo, Dramático, Lírico e Texto Não Literário.  

 Funcionamento da Língua: funções sintáticas; divisão e classificação de orações; morfologia; tempos e 

modos verbais; formação de palavras; evolução fonética. 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

São consideradas cinco categorias para a classificação do desempenho do aluno:  

 Ler corretamente um texto (20%) 

 Interpretar oralmente enunciados escritos (25%) 

 Compreender e interpretar oralmente um texto escrito (30%) 

 Aplicar oralmente, com correção, as principais estruturas gramaticais lecionadas (25%). 

 

 

MATERIAL 

 
O júri da prova oral fornecerá os textos referentes aos conteúdos programáticos. 

 

 

DURAÇÃO 

 

A prova tem a duração máxima de 15 minutos. 
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