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INFORMAÇÃO — PROVA 

DISCIPLINA: Estudo do Meio  

PROVA (Código): 22  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

O presente documento divulga 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 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Programa e Metas Curriculares 

do Ensino Básico de Estudo do Meio,Aprendizagens Essenciais e Perfilm do Aluno à Saída da 

Esolaridade Obrigatória) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova 

escritade duração limitada. 

Nesta prova, serão avaliados os conteúdos lecionados ao longo do ciclo. 

De acordo com os documentos curriculares em vigor, os alunos devem ser capazes de 

estabelecer conexões entre diferentes conceitos. Neste sentido, a prova reflete uma visão 

integradora e articulada dos diferentes conteúdos da disciplina. 

 

Caracterização da prova 

A prova é realizada no próprio enunciado. 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, figuras . 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas ou dos respetivos 

conteúdos nos documentos curriculares. 

As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de conteúdos relativos a mais 

do que um dos temas. 

A prova é cotada para 100 pontos. 
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A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens de construção (por 

exemplo, resposta curta e resposta restrita). 

      

A distribuição da cotação pelos Itens na prova apresenta-se no Quadro seguinte. 

Itens de resposta Cotação 

(em pontos) 

Identificar alguns ossos do corpo  humano 

 Identificar alguns cuidados a ter com a exposição ao sol. 

Identificar as funções da pele 

 

Conhecer personagens e factos da história nacional -formação de 

Portugal 

Identificar reinos formados a partir da Reconquista 

Conhecer  factos históricos  e relacionando-os com as datas adequadas  

e seus significados 

 Reconhecer as mudanças de estado da água. 

 Identificar a constituição do sistema solar 

 

Identificar  rios e elavações de Portugal Continental e arquipálagos 

Conhecer as fronteiras de Portugal. 

Localizar em mapas ilhas e arquipélagos (Açores e Madeira). 

 

Identificar algumas das propriedades dos materiais  

 

Reconhecer a agricultura, pecuária, silvicultura, pesca, indústria, 

comércio 

Identificar algumas espécies de peixe do rio e do mar 

Conhecer algumas das  espécies florestais de Portugal 

Identificar desiquilíbrios ambientais, assim como medidas de prevenção 

relativas aos mesmos 

Distinguir energias poluentes das não poluentes 

1 a 3 (17 pontos) 

 

 

 

4 a 7 (16 pontos) 

 

 

 

 

8 (3 pontos) 

9 (9 pontos) 

 

10 e 12(11pontos) 

 

 

 

11 (6 pontos) 

 

13  a  16 (23 

pontos) 

 

 

 

17 e 18 (15 

pontos) 

 

100 pontos 
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(ver critérios de 

classificação) 

 

      

 

Critérios Gerais de Classificação 

   Cotação         Níveis de desempenho 

1 6 1 Por cada afirmação corretamente assinalada. 

2 8 1 Por cada afirmação corretamente assinalada 

3 3 1 Por cada regra corretamente indicada 

4 4 1 Por cada lacuna devidamente preenchida. 

5 6 1 Por cada correspondência correta. 

6 2 1 Por recompensa devidamente indicada. 

7 4 1 Por cada correspondência correta. 

8 3 1 Por cada fenómeno corretamente escrito. 

9 9 1 Por cada resposta correta. 

10 6 1 Por cada resposta devidamente encontrada. 

11 6 1 Por cada afirmação corretamente assinalada. 

12 5 1 Por cada tarefa corretamente efetuada. 

13 3 1 Por cada ligação certa. 

14 8 1 Por cada lacuna corretamente preenchida. 

15 8 1 Por cada espaço devidamente colorido. 

16 4 1 Por cada tipo de indústria. 

17 9 1 Por cada afirmação corretamente assinalada 
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18         6           1 Por cada espaço devidamente colorido. 

 

Material 

Esferográfica preta ou azul de tinta indelével 

Lápis de cor (verde e vermelho) e outras 

Lápis de carvão 

Borracha 

Afiadeira 

É expressamente proibido o uso de corretor 

 

Duração 

60 minutos sem tolerância 

 

Proposta em Departamento a: 

     /     /2020 

Coordenador de Dep..:_____________ 

Docentes: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 
Aprovado em Conselho Pedagógico: 

     /     /2020 

Presidente do Conselho Pedagógico: 

________________________________ 

 

Afixado em:      /     /2020 

 


