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O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência de 1º
ciclo do ensino básico da disciplina de Estudo Meio, a realizar em 2017, nomeadamente:







Objeto de avaliação
Caraterização da prova
Material
Duração
Critérios gerais de classificação
Local de realização

1.Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa de Estudo do Meio do Ensino Básico em vigor e permite
avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada.

2.Caraterização da prova
O aluno realiza a prova no enunciado e/ou na folha de prova.
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, figuras,
tabelas e gráficos. A prova é constituída por 6 grupos, não podendo exceder os 25 itens. A
prova inclui itens de seleção e itens de construção.
A estrutura da prova sintetiza-se nos Quadros 1 e 2.

Quadro 1 - Valorização relativa dos domínios

Grupos

À DESCOBERTA DE SI
MESMO

Domínios/Temas/Unidades
O seu corpo
- Funções vitais
- Órgãos dos sistemas
- Ossos, músculos e pele
A segurança do seu corpo
- Cuidados a ter com a exposição ao sol
- Regras de prevenção de incêndios
- Regras de segurança na praia, nos rios, nas
piscinas

Cotação(em
pontos)

25

1

À DESCOBERTA DOS
OUTROS E DAS
INSTITUIÇÕES

À DESCOBERTA DO
AMBIENTE NATURAL

À DESCOBERTA DAS
INTER-RELAÇÕES
ENTRE ESPAÇOS

À DESCOBERTA DOS
MATERIAIS E
OBJETOS
À DESCOBERTA DAS
INTER-RELAÇÕES
ENTRE A NATUREZA
E A SOCIEDADE

Os membros da sua família
- Relações de parentesco
O passado nacional
- Personagens e factos da história nacional com
relevância
- Localizar factos e datas no friso cronológico
- Feriados nacionais
Símbolos nacionais
Os seres vivos do ambiente próximo
- Animais
- Plantas
Os astros
- Pontos cardeais
- Sistema solar
- Fases da lua
Aspetos físicos do Meio
- Fenómenos de condensação, de evaporação, de
solidificação e de precipitação
- Ciclo da água
Aspetos físicos de Portugal
- Rios e relevo de Portugal.
Os seus itinerários
- Localizar pontos de partida e de chegada
O comércio local
- Menções obrigatórias dos produtos
Contacto entre a terra e o mar
- Continentes e oceanos
Portugal na Europa e no Mundo
- Fronteiras de Portugal
Experiências com materiais e objetos de uso
corrente
-Materiais sólidos e líquidos e as suas
propriedades.
Principais atividades produtivas nacionais
- Agricultura, pesca, pecuária, silvicultura,
indústria e serviços
A qualidade do ambiente
- Fatores que contribuem para a degradação do
ambiente

15

20

10

10

20

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação

Tipologia de itens
ITENS DE SELEÇÃO
 Escolha múltipla
 Associação e/ou correspondência
 Verdadeiro e falso
 Ordenação
ITENS DE CONSTRUÇÃO
 Resposta Curta
 Resposta restrita
 Completamento

Número de itens

Cotação por item
(em pontos)

9 a 15

2a5

8 a 14

3a7
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3. Material
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou
preta e, para exercícios específicos, eventualmente lápis de cor.
Não é permitido o uso de corretor.

4.Duração
A prova tem a duração de 60 minutos.
No final do tempo previsto o aluno pode sair.

5. 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.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com
zero pontos.
Itens de seleção
Nos itens de escolha múltipla, a cotação total do item é atribuída às respostas que apresentam
de forma inequívoca a única opção correta.
São classificadas com zero pontos as respostas em que é assinalada:


Uma opção incorreta;



Mais que uma opção.

Não há lugar a classificações intermédias.
Nos itens de seleção verdadeiro ou falso, as respostas corretas são classificadas com a cotação
total, não havendo lugar a classificações intermédias.

3

Nos itens de associação e correspondência são atribuídas pontuações às respostas, total ou
parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos.
Nos itens de ordenação, a cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência
apresentada esteja integralmente correta e completa.
São classificadas com zero pontos as respostas em que:


Seja apresentada uma sequência incorreta;



Seja omitido qualquer um dos elementos da sequência solicitada.

Não há lugar a classificações intermédias.
Itens de construção
Nos itens de resposta curta a cotação só é atribuída às respostas totalmente corretas. Poderão
ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios
específicos.
Nos itens de resposta restrita os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis
de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.
O afastamento integral do conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos.

6. Local de realização
A prova é realizada na Escola Básica Padre Vítor Melícias (sede do Agrupamento).

