R E G I Ã O A U T Ó N O M A DA M A D E I R A
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
ESCOLA BÁSICA COM PRÉ-ESCOLAR DE SANTO ANTÓNIO E CURRAL DAS FREIRAS

Ano letivo 2019-2020

Disciplina: Português Língua Não Materna
3.º Ciclo do Ensino Básico

Informação-Prova de Equivalência à Frequência
Tipo de Prova: Escrita
Duração: 90m + 30 minutos de tolerância

Objeto de Avaliação:

A prova tem por referência o
Programa e Metas Curriculares do Ensino Básico e permite avaliar
a aprendizagem passível de avaliação numa prova de duração
limitada.

Domínios
Compreensão do
Oral

Conteúdos
Texto não literário

Características e Estrutura da Prova
Caracterização da Prova

Tipologia dos
itens

Nº de itens

Critérios Cerais de Classificação

Material
Autorizado

A classificação a atribuir a cada resposta

Como material

resulta da aplicação dos critérios gerais e

de

Cotação
(em pontos)

Respostas registadas no
enunciado da prova

dos critérios específicos apresentados

Leitura
Educação Literária

Prova cotada para 100
pontos
Texto literário:
Género narrativo

para cada item e é expressa por um

apenas

número inteiro.

ser

As respostas ilegíveis ou que não possam
ser

Distribuição da cotação
pelos
domínios
de
referência

Gramática

escrita,

claramente

identificadas

são

pode
usada

caneta

ou

classificadas com zero pontos.

esferográfica

Se for apresentada mais do que uma

de tinta azul ou

resposta ao mesmo item, só é classificada

preta.

a resposta que surgir em primeiro lugar.
Nos itens de seleção, a cotação do item só

Escrita

é atribuída às respostas integralmente

Não é permitida

corretas.

a consulta de

Todas

as

outras

são

classificadas com zero pontos.

Grupo I – Leitura e
escrita (constituído por
três textos: A,B,C)

Itens de seleção e
de construção de
resposta restrita.

1.1, 1.2, 1.3 e 2.
3.1, 3.2, 3.3 , 4, 5, 6,
7, 8, e 9

50 pontos

Nas respostas aos itens de seleção, a

dicionário.

transcrição do texto de opção escolhida é
considerada equivalente à indicação da

Não é permitido

letra ou do número correspondente.

o

Nos

itens

de

resposta

restrita,

as

respostas são classificadas tendo em
conta o conteúdo e a correção da
expressão escrita nos planos ortográfico,
lexical , morfológico , sintático e de
pontuação.

uso

corretor.

de

As respostas que

não apresentem

exatamente as mesmas interpretações

Grupo II – Gramática

1.1., 1.2.,1.3, 2, 3 e 4

20 pontos

constantes dos critérios específicos

de

classificação

em

são

classificadas

igualdade de circunstâncias com aquelas
que os apresentem, desde que o seu
conteúdo seja cientificamente válido e
adequado ao solicitado pelos documentos
curriculares de referência.
Nos itens de resposta restrita e nos de
resposta

extensa,

os

níveis

de

classificação apresentam-se organizados
por níveis de desempenho. A cada nível
de desempenho corresponde uma dada
pontuação.

A cotação do item de resposta extensa é

Grupo III - Produção
escrita

Item único

30 pontos

distribuída pelos parâmetros Tema e
Tipologia, Coerência e Pertinência de
Informação,
Morfologia

Estrutura
e

Sintaxe,

e

Coesão,
Repertório

Vocabular, Ortografia. São classificadas
com zero pontos as respostas em que se
verifique o afastamento integral do tema e
da tipologia ou cuja extensão seja inferior
a 40 palavras.

