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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

ESTUDO DO MEIO

Prova 03/2016
1.º Ciclo do Ensino Básico

___

O presente documento divulga informação relat iva à prova de equivalência à
frequência da disciplina de Estudo do Meio, a realizar em 2016, nomeadamente:

 Objeto de avaliação;

 Características e estrutura;

 Critérios gerais de classificação;

 Material;

 Duração.

O presente documento visa divulgar as caraterísticas da prova de equivalência à frequência do
primeiro ciclo do ensino básico da disciplina de Estudo do Meio (código 03) a realizar em 2016
pelos alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º
139/2012, de 5 de julho, alterado pelos Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de julho, n.º 176/2014, de
12 de dezembro e n.º 1772016, de 4 de abril.
Deve ainda se tido em consideração o Despacho Normativo n.º 17-A/2015, de 22 de setembro
(com as necessárias adaptações exigidas pelo Despacho Normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril,
bem como o Despacho n.º 15971/2012, de 14 de dezembro.

Este documento vai ser divulgado na escola sede do Agrupamento e na página eletrónica:
www.aepas.org

Objeto de avaliação

A prova tem por referência o Programa de Estudo do Meio do Ensino Básico e permite avaliar
a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, nos domínios da
compreensão espacial e temporal, do conhecimento do meio natural e no dinamismo das inter-
relações natural-social.



Prova 03/2016 2 / 3

Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar – Guimarães (150812)

Escola EB 2,3 Abel Salazar – Ronfe, Guimarães (343638)

Aepas
2015/2016

Caracterização da prova

A prova é constituída por seis grupos de itens.

A prova é realizada no enunciado.

A cotação total da prova é de 100 pontos.

A valorização dos temas na prova apresenta-se no quadro 1

Quadro 1 - Valorização relativa dos temas

TEMAS COTAÇÂO

À Descoberta de si mesmo 15 pontos

À Descoberta dos outros e das instituições 15 pontos

À Descoberta do ambiente natural 20 pontos

Aspetos físicos de Portugal 20 pontos

À Descoberta dos materiais e objetos 10 pontos

À Descoberta das inter-relações entre a natureza e a
sociedade

20 pontos

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

Número de itens
Cotação por

item
(em pontos)

Itens de seleção Escolha múltipla
Associação
Verdadeiro/Falso

4 a 13 1 a 18
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Itens de construção Resposta curta
Resposta restrita

2 a 8 1 a 12

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 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 completamente e nos de resposta curta, 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.

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.

Material

Como material de escrita, apenas pode ser usada canetas ou esferográfica de tinta azul ou preta.

Não é permitido o uso de lápis, de lapiseira nem de corretor.

Duração

A prova tem a duração de 90 minutos
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