Agrupamento de Escolas Pedro Jacques de Magalhães

INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

HISTÓRIA
Prova 19 2020

3º Ciclo do Ensino Básico (Despacho Normativo nº3 – A/2020, de 05 de março, Decreto-lei Nº14G/2020, de 13 de abril e demais legislação regulamentar)

O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3º Ciclo do
ensino básico da disciplina de História, a realizar em 2020, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Material
• Duração
• Critérios gerais de classificação
Este documento vai ser divulgado na escola-sede do Agrupamento e na página eletrónica:
https://portal.aepjm.pt/

Objeto de avaliação
A prova de equivalência à frequência realiza-se a nível de escola, tem por referência as orientações
curriculares em vigor e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração
limitada.
Caracterização da prova
A prova é constituída por cinco grupos.
A prova é cotada para 100 pontos.
A distribuição da cotação pelos grupos apresenta-se no Quadro 1.
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Quadro 1 – Distribuição da cotação
Grupos

I
II

Domínios

Cotação
(em pontos)

O mundo helénico

16

O expansionismo europeu
Renascimento, Reforma e Contrarreforma

25

III

Entre a Ditadura e a Democracia

20

IV

A II Guerra Mundial: violência e reconstrução

18

V

Portugal: do autoritarismo à democracia

21

Os itens que constituem cada grupo são diversificados, de acordo com as aprendizagens que se pretendem
avaliar e podem integrar itens de seleção e itens de construção.
Os itens/grupos de itens podem ter como suporte um ou mais documentos – textos, tabelas, mapas,
imagens.
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
Cotação por item
Tipologia de itens

Número de itens

(em pontos)

Itens de seleção

Escolha múltipla
Verdadeiro/Falso
Completamento

3 a 10

1a6

Itens de construção

Resposta curta
Resposta restrita
Resposta extensa

8 a 10

5 a 15

Material
Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de cor azul ou preta.
Não é permitido o uso de lápis nem corretor.
As respostas são registadas em folha modelo próprio fornecido pelo estabelecimento de ensino (modelo
oficial).
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Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos
de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.
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 uma resposta
extensa escrita integralmente em maiúsculas é sujeita a uma desvalorização de dois pontos.
Itens de seleção
Nos itens 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.
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 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 (C) e
aspetos de organização e correção da expressão escrita (F).
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 1 de desempenho é classificada com zero pontos.
Resposta Extensa
A cotação dos itens de resposta restrita é distribuída pelos parâmetros seguintes: aspetos de conteúdo (C) e
aspetos de organização e correção da expressão escrita (F).
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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 1 de desempenho é classificada com zero pontos.
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a resposta seja
classificada com zero pontos.
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