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    DISCIPLINA – Matemática (62)                                                                                         ANO LETIVO 2019 / 2020 
  

Modalidade  Escrita 

Objeto de 
Avaliação 

A prova tem por referência o programa e demais documentos curriculares; o Perfil dos 
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais em vigor, permitindo 
avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 
 
- Domínio dos Conhecimentos 
Neste domínio será avaliada a aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos 
(substantivo, epistemológico e processual). 
 
- Domínio da Comunicação 

 Expressão escrita clara e correta; 
 Utilização de linguagem científica; 
 Interpretação de textos; 
 Capacidade de argumentação e defesa de ideias. 

- Domínio do Raciocínio 
 Interpretação de tabelas, gráficos, esquemas, etc.; 
 Realização de inferências, generalizações e deduções. 

Caracterização 
da prova 

 
A prova é cotada para 100 pontos.  

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

 
Quadro 1 — Distribuição da cotação 

 
Temas Cotação 

(em pontos) 
Números e Operações 20 a 30 

Geometria e Medida 35 a 45 

Álgebra 20 a 30 

Organização e Tratamento de Dados 5 a 15 

 
O aluno realiza a prova no enunciado.  

Os itens devem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, tabelas, 

figuras e gráficos.  

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

A prova é constituída por dois cadernos, (Caderno 1 e Caderno 2) como se segue:  



 

 
 

 Caderno 1 — com permissão do uso de calculadora;  

 Caderno 2 — sem permissão do uso de calculadora.  

Entre a resolução do Caderno 1 e a do Caderno 2 existe um período de 5 minutos, para que 

sejam recolhidas as calculadoras e distribuídos os segundos cadernos. Os dois cadernos serão 

recolhidos no final do tempo previsto para a realização da prova. 

Critérios Gerais 
de Classificação 

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

dos critérios específicos apresentados para cada item e é expressa por um número 

inteiro. 
 

As respostas ilegíveis são 
classificadas com zero pontos. 

 
Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser 

classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 
 

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a 

resposta que surgir em primeiro lugar. 

 

Itens de seleção 
 

Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que 

apresentem de forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são 

classificadas com zero pontos. 
 

Nos itens de ordenação, a cotação do item só é atribuída às respostas em que a 

sequência esteja integralmente correta e completa. Todas as outras respostas são 

classificadas com zero pontos. 
 

Nos itens de associação e nos de completamento são atribuídas pontuações às 

respostas totalmente ou parcialmente corretas, de acordo com os critérios 

específicos. 

 
Itens de construção 

 
Nos itens de resposta curta são atribuídas pontuações às respostas totalmente ou 

parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 
 

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

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

e a cada etapa corresponde uma dada pontuação. 
 

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 critérios de desvalorização definidos para situações 

específicas. 
 

A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por 

etapas resulta da soma das pontuações atribuídas às etapas apresentadas e da 

aplicação dos critérios de desvalorização definidos para situações específicas. 
 

Nas respostas classificadas por níveis de desempenho, se permanecerem dúvidas 

quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos 

em consideração. 
 



 

 
 

É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o 
nível 1 de desempenho. 

 
As respostas que não apresentem exatamente os processos de resolução, termos ou 

expressões constantes dos critérios específicos de classificação devem ser 

classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas que os apresentam, desde 

que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao solicitado e enquadrado 

pelos documentos curriculares de referência. 
 

A classificação das respostas aos itens de resposta restrita que impliquem a 

realização de cálculos deve ter em conta a apresentação de todos os cálculos 

efetuados. A apresentação apenas do resultado final é classificada com zero pontos. 

 

Nas respostas em que não sejam explicitadas todas as etapas previstas nos critérios 

específicos, a pontuação a atribuir a cada uma das etapas não expressas, mas cuja 

utilização ou conhecimento esteja implícito na resolução apresentada, deve ser a que 

consta dos critérios específicos. 

 

Em caso de transcrição incorreta de dados, se a dificuldade da resolução do item (ou 

de uma etapa) diminuir significativamente, a pontuação máxima a atribuir à resposta 

a esse item (ou a essa etapa) é a parte inteira de metade da pontuação prevista; caso 

contrário, mantém-se a pontuação prevista. 

 

Se, na resposta, for omitida a unidade de medida, a pontuação a atribuir é a que 

consta dos critérios específicos, não havendo lugar a qualquer desvalorização. 

 

Se, na resposta, for utilizado o sinal de igual quando, em rigor, deveria ser usado o 

sinal de aproximadamente igual, a pontuação a atribuir é a que consta dos critérios 

específicos, não havendo lugar a qualquer desvalorização. 

 

No caso de a resposta apresentar um erro numa das etapas, se a dificuldade da 

resolução das etapas subsequentes se mantiver, a pontuação a atribuir a cada uma 

delas deve ser a que consta dos critérios específicos. Se a dificuldade da resolução 

das etapas subsequentes diminuir significativamente em virtude do erro cometido, a 

pontuação a atribuir a cada uma delas deve ser a parte inteira da metade da 

pontuação prevista. 
 
 

No quadro seguinte, apresentam-se situações específicas passíveis de 

desvalorização que podem ocorrer nas respostas aos itens de resposta restrita. 

 

Situações específicas passíveis de desvalorização 

Ocorrência de erros de cálculo. 

Apresentação de cálculos intermédios com um número de casas decimais 

diferente do solicitado. 

Apresentação do resultado final numa forma diferente da solicitada ou com 

um arredondamento incorreto. 

Utilização de simbologia ou de expressões incorretas do ponto de vista formal. 

 
Verificando-se alguma destas situações específicas, devem ser aplicadas as 
seguintes desvalorizações: 



 

 
 

 

• 1 ponto pela ocorrência de uma ou duas das situações descritas; 

• 2 pontos pela ocorrência de três ou quatro das situações descritas. 
 
 

As desvalorizações devem ser aplicadas à soma das pontuações atribuídas às 

etapas ou à pontuação correspondente ao nível de desempenho em que a 

resposta for enquadrada. 

 

Material 
autorizado 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de 

tinta indelével, azul ou preta.  

O uso de lápis só é permitido nas construções que envolvam a utilização de 

material de desenho. 

O aluno deve ser portador de:  

Calculadora – aquela com que trabalha habitualmente desde que satisfaça 

cumulativamente as seguintes condições:  

 

 ter, pelo menos, as funções básicas: +, –,  e ;  

 ser silenciosa;  

 não necessitar de alimentação exterior localizada;  

 não ter cálculo simbólico (CAS);  

 não ter capacidade de comunicação à distância;  

 não ter fitas, rolos de papel ou outro meio de impressão. 

 
 Material de desenho e de medição (régua graduada, compasso, esquadro, 

transferidor, lápis e borracha).  

Não é permitido o uso de corretor.  

 

Duração 

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

 Caderno 1 – 30 minutos; 

 Caderno 2 – 60 minutos. 
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O presente documento divulga informação relativa à prova de Equivalência à 
Frequência do 2.º Ciclo da disciplina de Português, a realizar em 2020, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização da prova; 

• Material autorizado; 

• Duração; 

• Critérios gerais de classificação. 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência os documentos de orientação curricular em vigor, 
nomeadamente o Programa da disciplina, as Aprendizagens Essenciais, bem como as 
Metas Curriculares, constituindo estes a base da avaliação da aprendizagem no 
contexto de uma prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os domínios da 
Oralidade, da Leitura, da Educação Literária, da Gramática e da Escrita. 

 

Caracterização da prova 

A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por quatro grupos. 

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

Quadro 1 — Distribuição da cotação 

Grupos Domínios Cotação 
(em pontos) 

I Oralidade 10 
II Leitura e Escrita  15 
III Educação Literária 25 
IV Gramática 20 
V Escrita 30 

 



 

 
 

Em cada grupo, além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de 
outros domínios. 

O Grupo I incide sobre os itens da Oralidade (compreensão), tendo como suporte textos 
literários e/ou textos não literários curtos que serão escutados a partir de um suporte 
digital. 

O Grupo II e o Grupo III têm como suporte, respetivamente, textos não  literários e textos 
literários e visam a interpretação de textos/excertos em presença podendo integrar itens 
de seleção e itens de construção. 

O Grupo IV pode integrar itens de seleção e itens de construção. 

O Grupo V é constituído por um item de resposta extensa. Este item apresenta 
orientações no que respeita à tipologia textual, ao tema e à extensão da resposta (de 
140 a 200 palavras). A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item 
apresentam-se no Quadro 2.  

Quadro 2 — Tipologia, número de itens e cotação  

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item 
(em pontos) 

Itens de seleção Escolha múltipla 
Associação 
Ordenação 
Completamento 

6 a 12 1 a 6 

Itens de 
construção 

Completamento 
Resposta curta 
Resposta restrita 

6 a 12 1 a 8 

 Resposta extensa 1 30 
 

Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 
critérios específicos apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas 
com zero pontos. 

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

A classificação das provas nas quais se apresente, pelo menos, uma resposta restrita 
ou extensa escrita integralmente em maiúsculas é sujeita a uma desvalorização de três 
pontos. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Itens de seleção 

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

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 número correspondente. 

Itens de construção 

Resposta Curta 

Nos itens de completamento e nos de resposta curta, são atribuídas pontuações a 
respostas total ou parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

Se a resposta ao item contiver dados que revelem contradição em relação aos 
elementos considerados corretos ou se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite 
a identificação objetiva dos elementos solicitados, é-lhe atribuída a classificação de zero 
pontos. 

Resposta Restrita 

A cotação dos itens de resposta restrita é distribuída pelos parâmetros seguintes: 
aspetos de conteúdo e aspetos de organização e correção da expressão escrita. 

Os critérios de classificação relativos aos aspetos de conteúdo apresentam-se 
organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma 
dada pontuação. Se permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se 
pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração. 

Qualquer resposta que não atinja o nível mínimo de desempenho é classificada com 
zero pontos. 

A classificação das respostas a estes itens resulta da pontuação do nível de 
desempenho em que forem enquadradas e da aplicação de fatores de desvalorização 
apresentados nos critérios de correção. 

A classificação com zero pontos nos aspetos de conteúdo implica a classificação com 
zero pontos nos aspetos de organização e correção da expressão escrita. 

As respostas que não apresentem exatamente os mesmos termos ou interpretações 
constantes dos critérios específicos 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. 

Relativamente à organização do discurso, uma resposta que não evidencie estruturação 
textual adequada (exemplo: informação apresentada meramente em esquemas ou por 
tópicos) é desvalorizada entre 1 e 2 pontos. Sobre o restante valor, aplicam-se eventuais 
descontos relativos aos fatores de desvalorização apresentados no Quadro 3. 

Quadro 3 — Fatores de desvalorização no domínio da correção da expressão escrita 



 

 
 

Fatores de desvalorização Número de 
ocorrência

s 

Desvaloriza
ção em 
pontos 

• erro de ortografia (incluindo erro de acentuação, uso 
indevido de letra minúscula ou de letra maiúscula inicial 
e erro de translineação) 
• erro inequívoco de pontuação 

2 1 

3 ou + 2 

• erro de morfologia 
• erro de sintaxe 
• impropriedade lexical 

2  1 

3 ou + 2 

 

Em cada resposta é contabilizada como uma única ocorrência quer a repetição de uma 
palavra com o mesmo erro ortográfico, quer a presença de mais de um erro na mesma 
palavra (incluindo acentuação, translineação e uso indevido de letra minúscula ou de 
letra maiúscula inicial). 

Entende-se por erro inequívoco de pontuação aquele que representa uma infração de 
regras elementares ou que afeta a inteligibilidade do texto. 

Sobre esse valor aplicam-se ainda eventuais descontos relativos aos fatores de 
desvalorização previstos no quadro 3 no domínio da organização e correção da 
expressão escrita. Estes descontos são efetuados até ao limite das pontuações 
indicadas para esse parâmetro. 

Resposta Extensa 

A cotação do item de resposta extensa é avaliada pelos parâmetros Tema e Tipologia, 
Coerência e Pertinência do Conteúdo, Estrutura e Coesão, Morfologia e Sintaxe, 
Repertório Vocabular, Ortografia. 

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

Neste item, estão previstos 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 atribuída a pontuação correspondente ao nível intercalar 
que os separa. 

A indicação de um número mínimo de 140 e máximo de 200 palavras, para a elaboração 
da resposta, significa que os limites explicitados correspondem a requisitos relativos à 
extensão de texto e devem ser respeitados. O incumprimento desses limites implica: 

1- Texto com menos de 47 palavras: 0 (zero) pontos em todos os parâmetros. 

2 - Não cumprimento da extensão requerida: 

   - entre 46 e 116 palavras – Desvalorização de 2 pontos 

   - de 116 a 139 palavras –  Desvalorização de 1 ponto 

   - de 201 a 224 palavras  – Desvalorização de 1 ponto 

   - mais de 224 palavras  – Desvalorização de 2 pontos 

 

 

 



 

 
 

3- ORTOGRAFIA - Erro ortográfico repetido só deve ser descontado uma vez 
 
 

Classificação 5 Classificação 3 Classificação 1 
 
1 erro em 100 palavras 

 
4/5 erros em 100 palavras 

 
10 a 13 erros em 100 palavras 

 
Para efeitos de contagem, considera-se uma palavra qualquer sequência delimitada por 
espaços em branco, mesmo quando esta integre elementos ligados por hífen (exemplo: 
/di-lo-ei/). Qualquer número conta como uma única palavra, independentemente dos 
algarismos que o constituam (exemplo: /2020/). 

 

Material autorizado 

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

As respostas são registadas no enunciado da prova. 

Não é permitida a consulta de dicionário. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 
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O presente documento divulga informação relativa à prova de Equivalência à 
Frequência do 2.º Ciclo da disciplina de Português, a realizar em 2020, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

•  Estrutura 

• Duração 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência os documentos de orientação curricular em vigor, 
nomeadamente o Programa da disciplina, as Aprendizagens Essenciais, bem como as 
Metas Curriculares, constituindo estes a base da avaliação da aprendizagem no 
contexto de uma prova oral de duração limitada, incidindo sobre os domínios que 
evidenciem o desempenho da capacidade de compreensão e expressão oral do aluno. 

Caracterização da prova 

A prova é cotada para 100 pontos e integra os diferentes conteúdos do domínio da 
oralidade: leitura e interpretação de texto, Interação discursiva, pesquisa de informação 
e expressão.  

Estrutura 

Ler em voz alta um pequeno texto. 

Interpretar e compreender o sentido dos textos. 

Fazer inferências a partir da informação prévia. 

Produzir textos orais com diferentes finalidades e com coerência. 

Apresentar argumentos com vocabulário diversificado e adequado. 

Duração 

A prova não deve ultrapassar os 15 minutos sendo aberta à assistência de público.  
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DISCIPLINA – Tecnologias da Informação e Comunicação (Código 66)   

ANO LETIVO 2019/2020 
 

O presente documento divulga informação relativa à prova de Equivalência à Frequência 
do 2.º ciclo da disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), a realizar 
em 2020, nomeadamente: 
 Modalidade; 
 Objeto de avaliação; 
 Caracterização da prova; 
 Critérios gerais de classificação; 
 Material autorizado; 
 Duração. 

MODALIDADE Escrita 

OBJETO DE 

AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência as aprendizagens essenciais de 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) em vigor e 
permite avaliar os conhecimentos do aluno associados aos 
conteúdos e aos conceitos/noções básicas, no âmbito do 
programa da disciplina, abrangendo quatro domínios: 
 Segurança, Responsabilidade e Respeito em Ambientes 
Digitais; 
 Investigar e Pesquisar; 
 Comunicar e Colaborar; 
 Criar e Inovar. 

CARACTERIZAÇÃO DA 

PROVA 

A prova é constituída por um caderno e é realizada com recurso 
ao computador. 
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos 
domínios do programa ou à sequência dos seus conteúdos. 
Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a 
mais do que um dos domínios do programa. 
Durante a execução da prova o aluno terá de saber utilizar 
convenientemente um computador e respetivas aplicações nele 
disponibilizadas para executar as tarefas propostas, 
nomeadamente: 
 Responder a perguntas do tipo: 

- Verdadeiro e Falso; 



 

 
 

- Escolha múltipla; 
- Preenchimento de espaços; 
- Resposta curta. 

 Executar tarefas com pastas e ficheiros; 
 Utilização da Internet de forma a pesquisar e utilizar 
ferramentas colaborativas; 
 Responder/executar questões práticas de resolução no 
computador utilizando diferentes programas, nomeadamente 
programas de processamento de texto e de criação de 
apresentações. 
A prova é cotada para 100 pontos. 

CRITÉRIOS GERAIS DE 

CLASSIFICAÇÃO 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos 
critérios gerais e dos critérios específicos apresentados para 
cada item e é expressa por um número inteiro. 
As respostas devem ser claras e coerentes, sendo motivo para 
desvalorização as respostas em que as ideias não sejam expostas 
com clareza e numa sequência lógica. 
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente 
identificadas são classificadas com zero pontos. 
Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, 
só é classificada a resposta que surgir em primeiro lugar. 
Nos itens de resposta prática, será avaliado o suporte digital, de 
acordo com as instruções de realização da prova. 

MATERIAL 

AUTORIZADO 

Enunciado da prova. 
Caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta (não é 
permitida a utilização de tintas/fitas corretoras). 
Computador da sala de informática. 

DURAÇÃO A prova tem a duração de 90 minutos. 
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O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do 
2º ciclo do ensino básico da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento (CD).  
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação e das 
aprendizagens essenciais esperadas para CD.  
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:  

 Objeto de avaliação;  
 Caracterização da prova;  
 Critérios 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, Desenvolvimento Sustentável, Educação Ambiental e Saúde 
(Domínios obrigatórios para todos os ciclos e níveis de ensino).   
Características e estrutura 
A tipologia da prova de Cidadania e Desenvolvimento é uma Prova Oral.  
A classificação da prova oral é expressa na escala percentual de 0 a 100.  
A valorização dos domínios na prova apresenta-se no quadro seguinte:  

Grupos Competência 
 

Classificação 

Grupo I 
 

Análise/Argumentação/Relação 30 

Grupo II 
 

Pensamento Crítico 30 

Grupo III 
 

Comunicação/Criatividade/Colaboração 40 

Critérios gerais de classificação   
A prova compreende três partes, cujos critérios de classificação se discriminam:   
No grupo I, avalia-se a capacidade de relação e análise, o domínio de técnicas de exposição e 
argumentação com base numa postura autónoma e responsável na sociedade.   
No grupo II, avalia-se o pensamento/espírito crítico de forma estruturante, significativa e com 
conhecimento.   
No grupo III, avalia-se a capacidade de trabalhar cooperativamente e com autonomia para uma 
participação ativa na sociedade, de forma solidaria, colaborativa, que conhece e exerce os seus 
direitos e deveres em diálogo e no respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista e 
criativo.  
Material autorizado   
Todos os documentos, se necessário, serão fornecidos pelo docente no momento da prova oral. 
Não é necessária a apresentação de qualquer material de escrita. 
Duração 
A prova não deve ultrapassar os 15 minutos. 
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DISCIPLINA – Ciências Naturais (código 02)                                                               ANO LETIVO 2019 / 2020 

  
Modalidade  Escrita 

Objeto de 
Avaliação 

A prova tem por referência o programa e demais documentos curriculares; o Perfil 
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais em 
vigor e permite avaliar os conhecimentos do aluno associados aos conteúdos e aos 
conceitos/noções básicas, no âmbito do programa da disciplina e abrangem três 
domínios: 
 
- Domínio dos Conhecimentos 
Neste domínio será avaliada a aquisição, compreensão e aplicação de 
conhecimentos (substantivo, epistemológico e processual). 
 
- Domínio da Comunicação 

 Expressão escrita clara e correta; 
 Utilização de linguagem científica; 
 Interpretação de textos; 
 Capacidade de argumentação e defesa de ideias. 

- Domínio do Raciocínio 
 Interpretação de tabelas, gráficos, esquemas; 
 Realização de inferências, generalizações e deduções. 

Caraterização da 
Prova 

 
A prova apresenta quatro grupos, com cerca de 40 itens. Alguns itens apresentam 
a informação por meio de suportes, como por exemplo, figuras, gráficos, tabelas 
ou textos. A prova avalia a aprendizagem nos seguintes domínios temáticos: " Terra 
em transformação", " Sustentabilidade na Terra" e " Viver melhor na Terra".   
 
 

Tipologia / nº de itens 
 

Cotação 

ITENS DE 
SELEÇÃO 

Escolha múltipla 
Associação / 

correspondência 
Ordenação 

15 a 20 itens 2 a 5 
(pontos) 

ITENS DE 
CONSTRUÇÃO 

Resposta curta 
Resposta 
extensa 

22 a 25 itens 2 a 6 
(pontos) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Valorização relativa dos conteúdos 
 
 Valorização 
A água, o ar, as rochas e o solo - materiais terrestres 
  -Importância da água e do ar para os seres Vivos 15% 

Diversidade de seres vivos e suas interações com o meio 
  - Diversidade nos animais e nas plantas. 28% 

Processos vitais comuns aos seres vivos 
 - Trocas nutricionais entre o organismo e o meio - nos 
animais 
 - Processos vitais comuns aos seres vivos - nas plantas 

48% 

Agressões do meio e integridade do organismo 
  -Higiene e problemas sociais 9% 

 

Critérios Gerais de 
Classificação 

            A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios 
gerais e dos critérios específicos de classificação. 
 As respostas devem ser claras e coerentes, sendo motivo para 
desvalorização as respostas em que as ideias não sejam expostas com clareza e 
numa sequência lógica. 
 Deve ser respondido estritamente ao que é pedido em cada questão.  
 Só serão consideradas totalmente corretas as respostas que contemplarem 
todos os itens pedidos em cada uma das questões formuladas.  
 Nas questões que impliquem completar figuras e fazer legendas, a 
pontuação será a soma da percentagem atribuída a cada correspondência. 
 Nas respostas que exigem justificação, 50% da cotação será atribuída à 
resposta correta e 50% à justificação. 
 A classificação não será prejudicada pela utilização de dados incorretos, 
obtidos em alíneas anteriores, desde que o grau de dificuldade se mantenha.  
 Nas questões de escolha múltipla a cotação total do item só será atribuída 
às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção correta. Serão 
classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada uma opção 
incorreta ou mais do que uma opção. Não haverá lugar a classificações intermédias. 
 Nas questões que implicam o estabelecimento de correspondências, a 
pontuação será a soma da percentagem da cotação atribuída a cada 
correspondência. 
 Nas questões de ordenação/sequência a cotação total do item só será 
atribuída às respostas em que a sequência esteja integralmente correta e completa. 
Serão classificadas com zero pontos as respostas em que seja apresentada uma 
sequência incorreta ou seja omitido qualquer um dos elementos da sequência 
solicitada. Não haverá lugar a classificações intermédias. 
 A uma pergunta não respondida será atribuída a cotação de zero pontos. 
 As tentativas de falsificação de documentos serão punidas com anulação da 
prova. 

Material 
Autorizado 

 Será fornecido papel de prova. 
 Caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta. 
 Não é permitida a utilização de tintas/fitas corretoras. 
 Não é permitida a utilização de qualquer tipo de dicionário. 

Duração  90 minutos 
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DISCIPLINA – Educação Física  Código - 28                                                                        ANO LETIVO 2019/2020 
 

Modalidade *Prática 

Duração *45minutos 

Objeto de avaliação 

*Aptidão Física: 
- Milha (1600m) 
- Senta e alcança (Flexibilidade) 
- Salto horizontal (Força inferior) ou Flexões de Braços (Força superior) 
- Abdominais (Força média) 
 
* Ginástica de Solo:  
- Rolamento à frente engrupado 
- Rolamento à retaguarda engrupado 
- Rolamento à frente com saída de pernas afastadas 
- Avião 
- Pino de cabeça 
- Ponte 
 
*Atletismo: 
- Salto em Comprimento 
 
 *Basquetebol:  
- Passe de peito 
- Passe picado 
- Receção a duas mãos 
- Lançamento em apoio 
- Lançamento na passada 
- Drible de progressão 
- Mudança de direção e de mão pela frente 
- Paragem a 1 e 2 tempos e rotação  
 

Caracterização da prova 

 
*Aptidão Física: 
O aluno realizará os diferentes testes de condição física adaptados do Fitescola (utilizados 
na disciplina), encontrando-se na zona saudável. O teste de Resistência aeróbia (milha) 
será realizado como último exercício da prova prática. 
 
* Ginástica de Solo:  
O aluno realizará os diferentes exercícios em circuito e com uma sequência pré-definida. 
Os exercícios terão de ser executados com correção técnica e respeitando as regras de 
segurança. 
 
*Atletismo: 
O aluno realizará o salto tendo para tal três tentativas sendo considerado o melhor salto. 
O salto terá de ser realizado com correção técnica, respeitando o regulamento da 
disciplina e as regras de segurança.  
A distância mínima para o salto em comprimento é de 2.00m para o feminino e 2.20m 
para o masculino. 
 
*Basquetebol:  
O aluno realizará os exercícios individualmente e em pares (colega ou professor). 



 

 

O aluno realizará os diferentes exercícios em circuito e deverá realizar os diferentes 
elementos com correção técnica.  

Critérios gerais de 
Classificação 

 
1 – A classificação da prova será expressa em pontos, de zero a cem. 
2 – Nas diferentes modalidades o aluno deverá realizar os elementos técnicos exigidos 
com correção técnica. 
 
3 – Grupo I 
Aptidão Física – Total de 24 pontos  
 (cada teste de condição física a avaliar vale 6 pontos). 
 
4 – Grupo II  
 Desportos Individuais: 
 - Ginástica – Total de 30 pontos 
   (cada parâmetro a avaliar vale 5 pontos) 
 - Atletismo - Salto em Comprimento – Total de 14 pontos  
 
5 – Grupo III 
Desportos Coletivos. 
- Basquetebol – 32 pontos 
       
  (cada exercício técnico vale 4 pontos) 
  
FATORES DE PONDERAÇÃO  
 
Grupo I – Aptidão Física 
  - Executa o exercício encontrando-se na zona saudável da aptidão física – 6 pontos; 
  - Executa o exercício encontrando-se fora da zona saudável da aptidão física – 3 
pontos; 
  - Não executa o exercício – 0 pontos. 
 
Grupo II – Desportos individuais 
 
  Ginástica de Solo: 
  - Executa o exercício com total correção – 5 pontos; 
  - Executa o exercício com correção – 4 pontos; 
  - Executa o exercício com algumas incorreções – 3 pontos; 
  - Executa o exercício com várias incorreções – 1 pontos; 
  - Não executa o exercício – 0 pontos 
 
Atletismo – Salto em Comprimento: 
  - Executa o exercício com total correção – 14 pontos; 
  - Executa o exercício com correção – 11 pontos; 
  - Executa o exercício com algumas incorreções –  8 pontos; 
  - Executa o exercício com várias incorreções – 5 pontos; 
  - Não executa o exercício – 0 pontos 
 
Grupo III – Desportos Colectivos 
Basquetebol (por elemento técnico):  
  - Executa o exercício com total correção – 4 pontos; 
  - Executa o exercício com correção – 3 pontos; 
  - Executa o exercício com algumas incorreções – 2 pontos; 
  - Executa o exercício com várias incorreções – 1 pontos; 
  - Não executa o exercício – 0 pontos 
 

Material Autorizado 

 

*Equipamento do aluno: sapatilhas, calção/fato de treino, t-shirt e meias. 
 
*Material Desportivo da escola 
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DISCIPLINA – Educação Musical – CÓDIGO 12   ANO LETIVO 2019/2020 
 

Tipo de prova  Prova prática 

Objeto de 
avaliação 

 

Ritmo 

Figuras Rítmicas Musicais: Mínimas, Semínimas, Colcheias, Semicolcheias, Semínima com 

ponto de aumentação. 

Células Rítmicas: Síncopa. 

Andamento: adagio, moderato e presto. 

Altura 

Registo: agudo, médio e grave 

Modo Maior e Menor 

Timbre 

Família de timbres instrumentos 

Dinâmica 

Forte, piano, crescendo e diminuendo. 

História da Música: 

Período Romântico 

Instrumentos da Orquestra 

Idiofone e Cordofones 

Instrumentos Orff: 

Instrumentos de altura definida e indefinida. 

Flauta 

Notação musical 

Caracterização da 
prova 

A prova é constituída no seguinte organizador – Interpretação, nas seguintes dimensões: 

1 – Ritmo – Leitura e execução de dois ritmos de divisão simples num instrumento de altura 

indefinida. 

2 – Flauta de bisel – Leitura e execução de dois excertos musicais. 

3 – Instrumentos Orff – Realização de um acompanhamento usando o bordão. 

4 – Canto – Interpretação de um tema à escolha. O aluno pode trazer o suporte musical (cd) 

da base instrumental ou cantar à capella.  

Critérios gerais de 
Classificação 

1 – Ritmo – Leitura e execução de dois ritmos de divisão simples num instrumento de altura 

indefinida. 

a) Lê e executa as duas frases rítmicas com correção. Cotação total. 

b) Lê e executa duas frases rítmicas com alguma incorreção. ¾ da cotação total. 



 

 

c) Lê e executa apenas uma frase rítmica. ½ da cotação total. 

d) Lê e executa apenas uma frase rítmica com alguma incorreção. ¼ da cotação total. 

e) Não lê e não executa as duas frases rítmicas. 0 (zero) pontos. 

2 – Flauta de bisel – Leitura e execução de um excerto musical. 

a) Lê e interpreta na flauta com correção os dois excertos musicais. Cotação total. 

b) Lê e interpreta na flauta os dois excertos com alguma incorreção. ¾ da cotação 

total. 

c) Lê e interpreta na flauta apenas um excerto musical. ½ da cotação total. 

d) Lê e interpreta na flauta apenas um excerto musical com alguma incorreção. ¼ da 

cotação total. 

e) Não lê e não interpreta na flauta os dois excertos musicais. 0 (zero) pontos. 

3 – Instrumentos Orff – Realização de um acompanhamento usando o bordão. 

a) Realiza o bordão com correção. Cotação total. 

b) Realiza o bordão com alguma incorreção. ¾ da cotação total. 

c) Realiza o bordão com incorreções. ½ da cotação total. 

d) Realiza o bordão com bastantes incorreções. ¼ da cotação total. 

e) Não realiza o bordão. 0 (zero) pontos. 

 

4 – Canto – Interpretação de um tema à escolha. O aluno pode trazer o suporte musical (cd) 

da base instrumental ou cantar à capella. 

a) Interpreta a melodia corretamente. Cotação total. 

b) Interpreta a melodia com algumas incorreções. ¾ da cotação total. 

c) Interpreta a melodia com incorreções. ½ da cotação total. 

d) Interpreta a melodia com bastantes incorreções. ¼ da cotação total. 

e) Não interpreta a melodia. 0 (zero) pontos. 

Duração 45 minutos 

Material 
Autorizado 

Flauta de bisel pessoal 

Instrumentos Orff e/ou Instrumentos populares (a facultar pela escola) 

Cd (facultativo – da responsabilidade do aluno). 
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DISCIPLINA – EDUCAÇÃO VISUAL – CÓDIGO 03                                          ANO LETIVO 2019/2020  
 
 

Modalidade 
 

• Prática 
 

    Objeto de avaliação 

Geometria 

 Traçados Geométricos 

 Divisão de uma circunferência em partes iguais; 

 Inscrição de polígonos na circunferência; 

 Estrutura modular. 

Cor 

 Classificação das cores; 

 Expressividade da cor. 

O Património 

 Classificação de diferentes tipos de património. 

O Espaço 

 Representação de objectos no espaço; 

 Organização do espaço; 

 Escalas. 

Técnica 

 Pintura 

 
 
 
Caracterização da prova 

Domínio: Representação 
 
Grupo I – Traçados/Construções Geométricas (15 pontos) 

  - Efetuar traçados/ construções geométricas 

Grupo II – Estrutura modular (25 pontos) 

 - Efetuar construções/criação do projeto de acordo com as instruções 

 - Aplicar a técnica da pintura 

 



 

 

Domínio: Técnica 

Grupo III – Cor (14 pontos) 

 - Efetuar correspondência/ transcrever as respostas 

 

Domínio: Discurso 

Grupo IV – O Património (10 pontos) 

 - Efetuar correspondência / transcrever as respostas 

 

Domínio: Representação e Projeto 

Grupo V – Representação gráfica e Projeto (36 pontos) 

 - Executar um projeto 

 

Critérios gerais de 
Classificação 

 
Geometria - Traçados Geométricos: 

Construção correta: Cotação total da questão 

Falta de rigor nas medições e/ou construções (com erro superior a 1mm): - 

50% da cotação total da questão 

Construção incorreta: 0 pontos 

 

Estrutura modular – Módulo/Padrão 

Segue as instruções corretas na realização do exercício: Cotação total da 

questão 

Não segue todas as instruções pedidas: - 50% da cotação total da questão 

Apresenta falta de rigor na construção do exercício: - 25% da cotação total 

da questão 

Construção incorreta: 0 pontos 

Aplicação correta da técnica da pintura: cotação total da questão 

Falta de rigor na aplicação da técnica da pintura: - 50% da cotação total da 

questão 

 

Cor – Classificação da cor 

Resposta certa: cotação total da questão 

Resposta errada: 0 pontos 

 



 

 

Património - Classificação de diferentes tipos de património 

Resposta certa: cotação total da questão 

Resposta errada: 0 pontos 

 

Representação gráfica e Projeto 

Aplica graficamente as relações de proporção e escala do objeto 

representado: Cotação total da questão 

Não aplica graficamente as relações de proporção e/ou escala do objeto 

representado: - 50% da cotação total da questão 

Não tem noção de organização do espaço: - 25% da cotação total da 

questão 

Apresenta novas ideias na resposta ao problema proposto: Cotação total 

da questão 

Não apresenta novas ideias na resposta ao problema proposto: 0 pontos 

Realização incorreta do exercício: 0 pontos 

Aplicação correta da técnica da pintura: cotação total da questão 

Falta de rigor na aplicação da técnica da pintura: - 50% da cotação total da 

questão 

 

Material autorizado 

 

O examinando deve usar na prova, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Para a realização dos exercícios/construções deve usar: lápis 2HB, borracha 

branca ou preta, apara-lápis, régua de 40 cm, esquadro de 45º ou 30º, 

compasso, material de pintura - lápis de cor (18 cores), marcadores (12 

cores), tesoura e cola UHU de bisnaga. 

Não é permitido o uso de corretor.  

 

Duração 
 

• 90 minutos + 30 minutos de tolerância 
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DISCIPLINA – História e Geografia de Portugal – Código 05                                    Ano letivo 2019/2020 
 

Modalidade 
 

 Escrita 
 

Objeto de avaliação 

 
      A prova tem por referência os documentos de orientação curricular em 

vigor, nomeadamente o Programa da disciplina, as Aprendizagens 

Essenciais, bem como as Metas Curriculares, constituindo estes a base da 

avaliação da aprendizagem no contexto de uma prova escrita de duração 

limitada. 

 
 Grupo I (5ºano): 
 

                 - A Península Ibérica - localização e quadro natural 
 

  Grupo II (5ºano): 
 

             - A Península Ibérica: dos primeiros povos à formação 
de Portugal (século XII) 

 
 Grupo III (5º ano): 
 

               - Portugal do século XIII ao século XVII 
 

 Grupo IV (6ºano): 
 
                   - Portugal do século XVIII ao século XIX 

                     
 Grupo V (6ºano): 

          
         - Portugal no séc. XX 

 
 
 
 

Caracterização da 
Prova 

 
 
 
 
 
 
 
 

-  A prova será feita no enunciado e é constituída por cinco grupos. 

- A prova pode ser constituída por itens de resposta de seleção: 

classificação em verdadeiro ou falso, de ligação, escolha múltipla 

associação / correspondência, sequência, ordenação ou completamento e 

por itens de resposta de construção: resposta curta, resposta restrita e 

resposta extensa. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caracterização da 
Prova (cont.) 

 

Domínios/subdomínios: 
 

     Grupo I - A Península Ibérica - localização  
 (10 pontos) 
 
      - Localização de Portugal e da Península Ibérica na Europa e no 

Mundo 
 
      Grupo II - A Península Ibérica: dos primeiros povos à formação de 
Portugal (século XII) 

(20 pontos) 
 

     - As primeiras comunidades humanas da Península Ibérica. 
     - Os Romanos na Península Ibérica. 
     - A formação do Reino de Portugal. 

 
 
      Grupo III – Portugal do século XIII ao século XVII  

    (20 pontos) 
 
      - Portugal no séc. XV e XVI 

           - Portugal: da União Ibérica à restauração da independência 
 
      Grupo IV – Portugal do século XVIII ao século XIX  

   (20 pontos) 
 
     - O império português, o poder absoluto, a sociedade de ordens e a 
arte no século XVIII 
     - A Revolução Francesa de 1789 e seus reflexos em Portugal 

           
      Grupo V – Portugal no séc. XX 

    (30 pontos) 
           
         - O Estado Novo (1933-1974) 
         - O 25 de Abril de 1974 e o regime democrático 
          

 
                                                    A cotação total é de 100 pontos 

 
 
 
 
 
 

Critérios Gerais de 
Classificação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Correta aplicação dos conhecimentos adquiridos. 

- As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas 

são classificadas com 0 (zero) pontos. 

- As respostas devem ser claras e coerentes em relação às questões. 

- As respostas devem ter em conta a utilização correta do vocabulário 

específico da disciplina. 

- Correta aplicação dos elementos fornecidos pelos diferentes documentos 

(textos, mapas …). 

- A uma questão não respondida será atribuída a cotação zero pontos. 

- Qualquer resposta apresentada a lápis não será corrigida. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critérios Gerais de 
Classificação 

(cont.) 

- Nos itens de resposta de escolha múltipla, se o aluno selecionar mais do 

que a(s) alternativa(s) pedida(s), será atribuída a cotação de 0 (zero). 

- Nas questões que implicam o estabelecimento de correspondências, a 

pontuação será a soma da percentagem da cotação atribuída a cada 

correspondência. 

- Nas questões de ordenação/sequência a cotação total do item só será 

atribuída às respostas em que a sequência esteja integralmente correta e 

completa. 

- Nos itens de classificação de verdadeiro ou falso, o aluno deve apenas 

assinalar uma alternativa (V) ou (F). 

- Nos itens de resposta de construção (resposta curta ou restrita), apenas 

se exige que o examinando apresente uma resposta concisa. 

- Nos itens de completamento e interpretação de documentos e localização 

de factos, exige-se coerência em relação às questões. 

- Nos itens de resposta de construção (resposta extensa), é requerida uma 

resposta mais desenvolvida e coerente em relação à questão. 

 - Cotações parcelares serão tomadas em consideração, apenas quando a 

resposta não estiver totalmente correta ou estiver incompleta. 

 

Material Autorizado 

 
- O aluno apenas pode usar caneta ou esferográfica de tinta indelével azul 

ou preta. 

- As respostas são registadas no enunciado da prova. 

- Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração  90 Minutos 
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DISCIPLINA – Inglês  Código 06                                                                         ANO LETIVO - 2019 / 2020 

 
Modalidade  Escrita 

Objeto de avaliação 

 Temas 
- Me and the world around me: daily routine and household chores 
- School is cool: school subjects and timetables; school facilities; after- school 
clubs 
- Describing people: physical features; personality; clothes, footwear and 
accessories 
- City life: places in the city; things to do in the city; means of transport; where 
to stay/what to take 
- Free time activities/beach activities  
 
 Gramática 
-Verbal tenses: Present Simple /Present Continuous/Past Simple – three forms 
and short answers   
- Adverbs of Frequency 
- Connectors 
- Adjectives+prepositions 
- Modal verb should 
- Question Words. 
- Comparative/superlative 
 
 Produção Textual 

- Me and the world around me: daily routine and household chores 
- School is cool: school subjects and timetables; school facilities; after- school 
clubs 
- Describing people: physical features; personality; clothes, footwear and 
accessories 
- City life: places in the city; things to do in the city; means of transport; where 
to stay/what to take 
- Free time activities/beach activities  

  

Caracterização da prova 

 Grupo I - Interpretação /compreensão escrita (Reading Comprehension) 
- 40 pontos  

A - Apreender a ideia global de um texto através de itens do tipo: 
- Verdadeiro/Falso  



 

 
 

B - Compreender e selecionar aspetos da mensagem do texto através de itens 
do tipo: 
- Perguntas diretas  
C- Fazer perguntas para respostas dadas.  
 
 Grupo II - Gramática (Grammar) – 40 pontos 
A/B/C- Preenchimento de espaços e/ou grelhas  
D – Reformulação de frases.  
 
 Grupo III – Produção Textual (Writing) – 20 pontos 
- Produção de um texto a partir de indicações fornecidas (25 a35 palavras). 

Critérios Gerais de 
Classificação 

 Grupo I - Interpretação /compreensão escrita 
- Distinguir afirmações verdadeiras de falsas, com justificação 
- Responder de forma precisa, correta e completa às perguntas formuladas. 
 
Fatores de desvalorização: 
- erros ou vazio de conteúdo, mesmo que a forma esteja correta; 
- as incorreções de língua, mesmo que o conteúdo esteja correto. 
 

 Grupo II - Gramática 
- Aplicar corretamente conteúdos e estruturas gramaticais. 
Fatores de desvalorização: 
- desconhecimento das estruturas gramaticais e/ou da sua correta aplicação; 
- vazio de conteúdo; 
- incorreções de morfossintaxe. 
 

 Grupo III – Produção Textual 
- Elaborar um texto estruturado que apresente ideias coordenadas e 
respeite quer o tema quer o limite de palavras. 
Fatores de desvalorização: 
- afastamento do tema proposto; 
- não cumprimento do número mínimo de palavras; 
- incorreções na conjugação verbal; 
- desrespeito pelas regras de concordância; 
- erros de ortografia.   

Material autorizado 

 Será fornecido papel de prova; 
 Caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta; 
 Não é permitida a utilização de tintas/fitas corretoras; 
 Não é permitida a utilização de qualquer tipo de dicionário. 

Duração  90 minutos  
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DISCIPLINA – INGLÊS (Língua Estrangeira I) CÓDIGO 06                                  ANO LETIVO 2019 / 2020 

 
Modalidade Oral 

Objeto de Avaliação 

 
 
 
 

A prova tem por referência o Programa e as Metas Curriculares de 
Inglês do 2º Ciclo do Ensino Básico, nos domínios da 
Compreensão/Interação e Produção Oral. 
 

Caracterização da Prova 

A prova é cotada para 100 pontos e integra os diferentes conteúdos 
do domínio da oralidade, incidindo sobre a interação discursiva.  
Afere-se: 
- desenvolvimento temático e coerência 
- fluência/comunicação 
- gramática e vocabulário 
- pronúncia 

 
Estrutura: 
- resposta a questões gerais  
- descrição de imagens 
- produção de textos orais sobre assuntos nos domínios de referência 
socioculturais dos programas do 2.º ciclo  

Duração A prova não deve ultrapassar os 15 minutos  
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DISCIPLINA – EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA – CÓDIGO 07                                          ANO LETIVO 2019/2020 
 
 

Modalidade  Prática 

Objeto de Avaliação 

 
 

 
 
 
 

GRUPO - I 
 

Executar Processos de utilização, fabrico e construção: Discurso. 
 Espaço de trabalho e higiene e segurança. 

 

Dominar a representação como instrumentos de exploração rigorosa: 
Representação 
 Medir e traçar com rigor. 

 

Dominar a aquisição de conhecimento do objeto técnico: Técnica. 
 Forma/função. 

 
Dominar atividades coordenadas e interligadas, para a realização de um objeto: 
Projeto. 
 Estruturas e materiais. 

 
 



 

 
 

 
 

Caracterização da prova 

 
 
 
 

GRUPO - I 
 
Explorar o objeto no âmbito da forma/função: Projeto        
- Executar um projeto – (100 pontos) 
 

Critérios Gerais de 
Classificação 

 
 

GRUPO - I 
 Cumprimento das diversas fases de projeto, assim como a 

clareza do traço e o rigor; 
 Manuseamento correto dos diversos utensílios; 
 Domínio técnico; 
 Utilização correta de técnicas e meios adequados nas várias 

fases, mantendo o espaço limpo e organizado; 
 Qualidade e rigor de execução; 
 Rigor técnico e boa apresentação do trabalho. 

 
 
 

Material Autorizado 

 Lápis,  
 Borracha,  
 Afia com depósito,  
 Régua de 50cm,  
 Esquadro,  
 Compasso,  
 Tesoura,  
 Cola,  
 Lápis de cor/marcadores e  
 Folha de cartolina branca A3. 

 

Duração 45 minutos 


