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INFORMAÇÃO-PROVA

ESTUDO DO MEIO 2022
Prova 22

1.º Ciclo do Ensino Básico

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalênciaà frequência da disciplina de
Estudo do Meio, a realizar em 2022, nomeadamente:

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

Objeto de avaliação

A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais do 1.º Ciclo do Ensino Básico de Estudo do Meio em

vigor, em articulação com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 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.

Quadro 1 - Domínios

Domínios

Sociedade - O seu corpo;

- História de Portugal;

- Estados pertencentes à União Europeia;

- Os aglomerados populacionais.

Natureza - Aspetos físicos do meio;

- Os astros;

- Aspetos físicos de Portugal;

- O contacto entre a terra e o mar;

- Principais atividades económicas nacionais;

- A qualidade do ambiente.

Tecnologia
- Interpretação de experiências com materiais de uso corrente (água,
eletricidade e ar).



Características e estrutura

A prova é realizada no enunciado.

A prova é cotada para 100 pontos.

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina.

Alguns dos itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos temas do

Programa.

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas no Programa.

Os itens podem ter como suporte um documento, como, por exemplo, figuras, tabelas, textos e gráficos.

A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, associação/correspondência) e itens de construção.

Quadro 2 - Tipologia e número de itens

Tipologia de itens Número de itens

Itens de seleção:
 Escolha múltipla
 Associação/ correspondência 11

Itens de construção
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 e é expressa por um número inteiro. As cotações encontram-

se referidas no final da prova.

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.

Sempre que haja duas respostas ao mesmo item, apenas é cotada a que se apresenta, na prova, em

primeiro lugar.

ITENS DE SELEÇÃO

 ESCOLHA MÚLTIPLA

A cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a opção correta, de

acordo com os critérios específicos.

 ASSOCIAÇÃO / CORRESPONDÊNCIA

São atribuídas pontuações às respostas, total ou parcialmente corretas, de acordo com os critérios

específicos.
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ITENS DE CONSTRUÇÃO

A cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas.

Poderão ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios

específicos.

Duração

A prova tem a duração de 60 minutos.

Material autorizado

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

As respostas são registadas no enunciado da prova.

Não é permitido o uso de corretor, para correção de qualquer resposta, devendo riscar, em caso de engano.
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