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1. OBJETO DE AVALIAÇÃO
A Prova de Equivalência à Frequência incide sobre a aprendizagem definida para o final do
3º ciclo do ensino básico, de acordo com os programas e metas curriculares homologados,
tendo em consideração o estabelecido no Despacho Normativo n.º 3-A/2019, do Diário da
República nº 40/2019, Série II de 26 de fevereiro de 2019.

2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA
a. A prova está estruturada em grupos de itens introduzidos por documentos. A
interpretação dos documentos constitui um ponto de partida e/ou uma condição-chave
para uma adequada resolução dos itens que lhes estão associados.

b. A prova é constituída por itens abertos e por itens fechados. Os itens abertos podem ser
de composição extensa, exigindo resposta livre ou resposta orientada e de composição
curta. Os itens fechados exigem resposta curta e selecção de resposta, nomeadamente
de escolha múltipla e de verdadeiro/falso.

c. A prova pode incluir outros tipos de itens, sempre que se considere que essa é uma
opção válida para a prossecução das finalidades de avaliação neste tipo de exame, como
por exemplo itens de associação. A organização e a formulação dos itens têm como
referente uma lógica de ciclo. Os itens incidem sobre os vários temas do programa do 3º
ciclo.

d. A prova é constituída por três grupos de perguntas. A cotação total do exame é de 100
pontos.

e. São objeto de avaliação da prova, as aprendizagens relativas aos seguintes temas:

-

L’environnement;

-

Science et technologie;

-

Culture et esthétique;

-

Solidarité;

-

Formation et vie active.

f. O examinando não responde no enunciado da prova. As respostas são registadas em folha
própria do instituto.

3. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
a. A avaliação das respostas tem em conta:

-

A adequação da resposta ao solicitado;

-

A construção de um texto coerente e coeso, respeitando a questão colocada e
transmitindo de forma sintética a informação relevante;

-

A correção linguística: morfossintática, lexical e ortográfica;

-

A adequação discursiva ao tema proposto;

-

O respeito pelo número de palavras indicado;

b. Na avaliação das respostas não serão pontuadas as que não indiquem a opção e/ou
resposta correta, assim como aquelas que tiverem uma resposta equívoca.

4. MATERIAL
a. Os alunos devem responder no enunciado com tinta azul ou preta, não sendo permitido o
uso de lápis nem de tinta corretora.

b. Não é permitido consulta de dicionários unilingue e bilingue.

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