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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE

ESTUDO DO MEIO
Prova 22 / 1.ª Fase

2021

1.º Ciclo do Ensino Básico
Despacho normativo n.º 10-A/2021 de 22 de março
_____________________________________________________________

INTRODUÇÃO
O presente documento visa divulgar informação relativa à Prova de Equivalência à
Frequência do 1.º Ciclo da disciplina de Estudo do Meio, a realizar em 2021, nomeadamente:


Objeto de avaliação



Caracterização da prova



Critérios gerais de classificação



Material necessário



Duração da prova

Realizam a prova os alunos que se encontram nas condições previstas no Despacho
Normativo n.º 10-A/2021 de 22 de março.
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e do programa da disciplina.

OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova de equivalência à frequência de Estudo do Meio tem por referência o Programa do 1.º Ciclo do Ensino Básico definido para esta disciplina. Esta prova permite
avaliar as Aprendizagens Essenciais e os conteúdos enquadrados no programa da disciplina.
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CARACTERIZAÇÃO DA PROVA
A Prova é apresentada num só caderno.
A prova é realizada no enunciado e é cotada para 100 pontos.
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, tais como, figuras e textos.
A valorização dos grupos na prova apresenta-se no Quadro 1.

Quadro 1: Valorização relativa dos blocos de conteúdos, por grupo.
Blocos e Grupos

Nº de
questões

Cotação

À Descoberta de Si Mesmo
4

17%

5

25%

5

22%

3

15%

3

12%

2

9%

Grupo I
À Descoberta dos Outros e das Instituições
Grupo II
À Descoberta do Ambiente Natural
Grupo III
À Descoberta das Inter-Relaçóes entre Espaços
Grupo IV
À Descoberta dos Materiais e Objetos
Grupo V
À Descoberta das Inter-Relações entre a Natureza e a Sociedade
Grupo VI

TOTAL

100%
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Quadro 2 — Tipologia, número de itens e cotação

Tipologia de itens

Número de it-

Cotação por item

ens

(em pontos)

8 a 12

3a7

10 a 15

2a7

Escolha múltipla
Itens de seleção

Associação
Ordenação
Completamento
Completamento

Itens de construção
Resposta curta
Definição/explicação

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.
As respostas terão cotações parcelares, quando se apresentarem incompletas.
Serão desvalorizadas as respostas que não se relacionem com o tema proposto.

ITENS DE SELEÇÃO

Escolha múltipla
A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única
opção correta.
São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada uma opção incorreta ou
mais do que uma opção.
Não há lugar a classificações intermédias.
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Associação/correspondência
Os critérios de classificação dos itens de associação/correspondência apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.
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 ou omitido qualquer um dos elementos da sequência solicitada.
Não há lugar a classificações intermédias.

ITENS DE CONSTRUÇÃO

Os critérios de classificação dos itens de resposta curta podem apresentar-se organizados por
níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.
Nos itens cuja resposta envolve a apresentação de justificações, os critérios de classificação das
respostas apresentam-se organizados por etapas e/ou por níveis de desempenho. A cada etapa
e/ou a cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com
zero pontos.

MATERIAL
Apenas pode ser usado, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta
indelével azul ou preta. Não é permitido o uso de corretor.
As respostas são escritas no enunciado da prova.

DURAÇÃO
90 minutos
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