INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
Disciplina: Estudo do Meio__________

________2020

Prova 22
1º Ciclo do Ensino Básico

O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência do 1.º ciclo da
disciplina de Estudo do Meio, a realizar em 2020, nomeadamente:






Objeto de avaliação
Características e estrutura
Critérios gerais de classificação
Duração
Material

Objeto de avaliação
A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Programa e Aprendizagens Essenciais
de Estudo do Meio do 1º ciclo do ensino básico) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação
numa prova escrita de duração limitada.

Características e estrutura
A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens de construção (por exemplo,
resposta curta e resposta restrita).
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios do programa e nos documentos
orientadores ou à sequência dos seus conteúdos.
Cada item pode envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos domínios do
programa.
Estrutura da prova
A prova é cotada para 100 pontos.
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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.

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.
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.
Nas respostas aos itens de seleção/escolha múltipla, a transcrição do texto da opção escolhida é
considerada equivalente à indicação da letra ou do número correspondente.

Itens de construção
Nos itens de completamento e de resposta curta, são atribuídas pontuações a respostas total ou
parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos.
Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, 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 aos itens cujos conteúdos 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. Qualquer resposta
que não atinja o nível 1 de desempenho é classificada com zero pontos.
As respostas que não apresentem exatamente os mesmos processos de resolução, termos ou expressões
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.
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As respostas aos itens de resposta restrita que impliquem a realização de cálculos e/ou justificações são
cotadas com zero pontos desde que seja apresentado apenas o resultado final.
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, é a que consta dos critérios específicos.
Nas respostas aos itens de resposta restrita e aos itens de resposta extensa, a classificação a atribuir traduz
a avaliação do desempenho no domínio específico da disciplina e no domínio da comunicação escrita em
língua portuguesa, realizando-se esta última de acordo com os níveis a seguir descritos:
Níveis
3
2

Descritores
Texto claro e correto nos planos da sintaxe, da pontuação e da ortografia
Texto com incorreções nos planos da sintaxe, da pontuação ou da ortografia que
não afetam a sua clareza.
Texto com incorreções nos planos da sintaxe, da pontuação ou da ortografia que
afetam parcialmente a sua clareza.

1

No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, não é
classificado o desempenho no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa.
Quadro 1 – Distribuição da cotação

Cotação
(em pontos)
35 a 50
10 a 25
35 a 50
35 a 50
35 a 50

Domínios
À Descoberta da Inter-relações entra a Natureza e a Sociedade
À Descoberta de si mesmo
À Descoberta dos outros e das Instituições
À Descoberta do Ambiente Natural
À Descoberta das inter-relações entre Espaços

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresenta-se no Quadro 2.
Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação

Tipologia de itens
Itens de seleção

Itens de construção
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Escolha múltipla
Associação
Completamento
Completamento
Resposta curta
Resposta restrita

5 a 10

Cotação por item
(em pontos)
3

15 a 20

3a7

Número de itens
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Duração
A prova tem a duração de 60 minutos.

Material
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
Não é permitida a consulta de dicionário.
O uso do lápis só é permitido nas construções que envolvam a utilização de material de desenho.
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).
Não é permitido o uso de corretor.
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Cotações
1…………………………………………………………………………..……………………..1 ponto
2………………………………………………………………………..….................................2 pontos
3………………………………………………………………………….……………………..4 pontos
4………………………………………………………………………….……………………..2 pontos
5……………………………………………………………………….………………………..3 pontos
6………………………………………………………………………….……………………..3 pontos
7………………………………………………………………………….……………………..4 pontos
8…………………………………………………………………………...................................2 pontos
9…………………………………………………………………………...................................7 pontos
10……………………………………………………………………………………………….2 pontos
11……………………………………………………………………………………………….2 pontos
12…………………………………………………………………………..................................4 pontos
13………………………………………………………………………….................................4 pontos
14……………………………………………………………………………………………….2 pontos
15………………………………………………………………………………………………..3pontos
16………………………………………………………………………….................................6 pontos
17……………………………………………………………………………………………….4 pontos
18………………………………………………………………………….................................3 pontos
19………………………………………………………………………………………………11 pontos
20………………………………………………………………………………………………..8 pontos
21………………………………………………………………………………………………..5 pontos
22………………………………………………………………………………………………..4 pontos
23………………………………………………………………………………………………..6 pontos
24………………………………………………………………………………………………..5 pontos
25……………………………………………………………………………………………….3 pontos
Total………………………………………….…………………….100 pontos
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