Agrupamento de Escolas Júlio Dinis, Gondomar

Informação-Prova de Equivalência à Frequência de
Estudo do Meio
Prova 22 | 2018

1º Ciclo do Ensino Básico

1. Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa de Estudo do Meio em vigor para o 1º ciclo
do Ensino Básico. A prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os
conteúdos, enquadrados em domínios do Programa da disciplina, passíveis de
avaliação em prova escrita de duração limitada.

Domínios
A localização no espaço e no tempo
- Reconhecer e identificar elementos que se referem a acontecimentos, factos e
símbolos da história nacional.
- Reconhecer e utilizar elementos que permitam situar-se no lugar onde se vive.

O conhecimento do ambiente natural e social
- Identificar e localizar elementos naturais da paisagem.
- Identificar alguns fenómenos que ocorrem no ambiente natural.
- Identificar a existência de diferentes astros e reconhecer as fases da Lua.
- Explicar alguns fenómenos com base nas propriedades dos materiais.

O dinamismo das inter-relações entre o natural e o social
- Reconhecer a existência de ossos e músculos, a partir da observação da
representação do corpo humano.
- Reconhecer que a sobrevivência e o bem-estar humano dependem de hábitos
individuais de alimentação equilibrada, de higiene, de atividade física e de regras de
segurança e de prevenção.
- Identificar as diferentes atividades humanas económicas – primárias, secundárias e
terciárias – reconhecendo-as como fontes de recursos para a satisfação das
necessidades básicas do ser humano.
- Reconhecer que a utilização desequilibrada de recursos em diversas atividades
humanas pode levar ao seu esgotamento, à extinção das espécies e à destruição do
ambiente.
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Conteúdos
Os conteúdos que constituem o objeto de avaliação de cada domínio são os que a
seguir se discriminam:

A localização no espaço e no tempo
O passado nacional – História de Portugal
Naturalidade e nacionalidade
Portugal na Europa e no Mundo

O conhecimento do ambiente natural e social
Aspetos físicos de Portugal
Aspetos físicos do meio
Astros
Experiências com materiais e objetos

O dinamismo das inter-relações entre o natural e o social
O corpo humano
A segurança do seu corpo
As principais atividades produtivas nacionais
A qualidade do ambiente

2. Caracterização da prova
O aluno realiza a prova no enunciado.
A prova é constituída por dois grupos.
Todos os itens são de resposta obrigatória.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas no Programa.
Os itens podem ter como suporte documentos de natureza diversa, como, por
exemplo, textos, imagens ou mapas.
A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos
programáticos de Estudo do Meio.
A prova é cotada para 100 pontos.
A valorização dos domínios e conteúdos da prova apresenta-se no Quadro 1.
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Quadro 1 – Valorização dos domínios e conteúdos da prova
Cotação
Domínios

Conteúdos

A localização no
espaço e no tempo

O passado nacional – História de
Portugal
Naturalidade e nacionalidade
Portugal na Europa e no Mundo

Grupo I

55

O conhecimento
do ambiente
natural e social

Grupo II

(em
pontos)

O dinamismo das
inter-relações entre
o natural e o social

Aspetos físicos de Portugal
Aspetos físicos do meio
Astros
Experiências com materiais e objetos

O corpo humano
A segurança do seu corpo
As principais atividades produtivas
nacionais
A qualidade do ambiente

45

A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2.
Número de itens

Cotação por item
(em pontos)

Itens de seleção

Escolha múltipla
Associação
Ordenação
Legenda

5 a 10

3

Itens de construção

Completamento
Resposta curta
Resposta restrita

15 a 20

3a7

Tipologia de itens

Quadro 2: Tipologia, número de itens e cotação
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3. Critérios 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, previsto na grelha de classificação.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são
classificadas com zero 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.
Itens de construção
Nos itens de completamento e nos de resposta curta, a cotação do item só é atribuída
às respostas totalmente corretas. Podem 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 ou por etapas. A cada nível de desempenho e
a cada etapa corresponde uma dada pontuação.

4. Material
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de
tinta azul ou preta.
As respostas são registadas no enunciado da prova.
Não é permitido o uso de corretor.

5. Duração
A prova tem a duração de 60 minutos.

Página | 4

