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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MARTIM DE FREITAS 

 

 

INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Estudo do Meio 2021 

 

Prova 22 

 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

 

O presente documento divulga informação relativa à Prova Extraordinária de Avaliação do 4º 

ano de escolaridade da disciplina de Estudo do Meio, a realizar em 2021, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação; 

• Classificação da prova; 

• Caraterização da prova; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o atual programa de Estudo do Meio do 4ºano de escolaridade. 

Permite avaliar a aprendizagem e conteúdos passíveis de avaliação em prova escrita de 

duração limitada. A prova avalia as seguintes aprendizagens: 

 

A - Domínios: 

Domínio dos valores /atitudes: 

1 – Manifestação de espírito crítico; 

2 – Reconhecimento da existência de valores éticos nas ações humanas;  

3 – Valorização da sua identidade e das suas raízes; 

4 – Respeito pela vida e pela natureza. 

Domínio das capacidades: 

1 – Descrição de aspetos da realidade física e social; 

2 – Identificação de problemas; 

3 – Elaboração de conclusões simples. 
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Domínio dos conhecimentos: 

1 – Conhecimento de si próprio; 

2 – Conhecimento do passado nacional; 

3 – Conhecimentos dos elementos básicos do meio físico; 

4 – Conhecimento da organização do espaço português. 

 

B - Conteúdos: 

Bloco 1 - “À Descoberta De Si Mesmo” 

Subtema 1 - O Seu Corpo;  

Subtema 2 - A Segurança do Seu Corpo. 

                        

Bloco 2 - “À Descoberta Dos Outros E Das Instituições” 

Subtema 1 - O Passado Nacional;  

Subtema 2 - Reconhecer Símbolos Nacionais. 

 

Bloco 3 - “À Descoberta Do Ambiente Natural” 

Subtema 1 - Os Astros; 

Subtema 2 - Aspetos Físicos do Meio. 

 

Bloco 4 - “À Descoberta Das Inter-Relações Entre Espaços” 

Subtema 1 - Portugal na Europa e no Mundo; 

Subtema 2 - Os Aglomerados Populacionais. 

 

Classificação da Prova  

 

A classificação da prova escrita é expressa na escala percentual de 0 a 100, sendo a classificação final 

de cada disciplina convertida nas menções qualitativas de Insuficiente, Suficiente, Bom e Muito Bom, 

de acordo com o apresentado no Quadro I. 

Quadro I – Escala de menções 
 

     Percentagem ------------------------------------------------------------Menção 

0 a 49 ............................................................................ Insuficiente 

50 a 69 .........................................................................  Suficiente 

70 a 89 .........................................................................  Bom 

90 a 100……………………………………………………. Muito Bom 
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Caraterização da prova 

A prova apresenta quatro grupos de itens. 

No grupo I, avalia-se “À Descoberta De Si Mesmo”, através de perguntas de resposta curta 

e associação/completamento e é constituído por três itens. Cotação: 20 pontos. 

No grupo II, avalia-se a “À Descoberta Dos Outros E Das Instituições”, com perguntas de 

resposta curta, escolha múltipla e associação/completamento e é constituído por cinco itens. 

Cotação: 25 pontos. 

O grupo III, é constituído por seis itens de perguntas de resposta curta, escolha múltipla e 

associação/completamento sobre o tema “À Descoberta Do Ambiente Natural” Cotação: 25 

pontos. 

No grupo IV, é constituído por sete itens de resposta curta, ordenação, escolha múltipla e 

associação/completamento sobre o tema “À Descoberta Das Inter-Relações Entre Espaços”. 

Cotação: 30 pontos. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

Critérios gerais de classificação  

Quadro II – Valorização relativa dos temas 

 

Temas 

Cotação 

(em pontos) 

À Descoberta De Si Mesmo 20 a 25 

À Descoberta Dos Outros E Das Instituições 20 a 25 

À Descoberta Do Ambiente Natural  25 a 30 

À Descoberta Das Inter-Relações Entre Espaços 25 a 30 

 
 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no 
Quadro III.  
 
 

Quadro III – Tipologia, número de itens e cotação 
 

Domínios Número de 

itens 

Cotação 

(em pontos) 

Itens de seleção 10 a 15 1 a 10 

Itens de construção 10 a 15 1 a 10 
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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. 

 

Escolha múltipla 

A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a 

opção correta. 

Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

 

Ordenação 

A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja 

integralmente correta e completa. 

Caso a sequência apresentada não esteja totalmente correta poderá haver lugar a 

classificações intermédias. 

 

Associação/ Completamento  

Nos itens de associação e nos de completamento são atribuídas pontuações às respostas 

total ou parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

Nos itens de completamento, a resposta pode resumir-se, por exemplo, à seleção de uma 

palavra, de uma expressão, de uma frase ou de um número apresentados. 

 

Itens de construção 

Completamento  

Nos itens de completamento, 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. 
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Nos itens de completamento, a resposta pode resumir-se, por exemplo, a uma palavra, a uma 

expressão ou a um número. 

 

 

Resposta curta/restrita 

Nos itens de resposta curta ou 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. 

Nos itens de resposta curta ou restrita, a resposta pode resumir-se, por exemplo, a uma 

palavra, a uma expressão ou a uma frase.  

A versão integral dos critérios gerais de classificação será publicada antes da realização da 

prova, em simultâneo com as instruções de realização. 

 

Material 

A prova é realizada no enunciado, sendo apenas permitido, como material de escrita, caneta 

ou esferográfica de tinta indelével, preta ou azul.  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 60 minutos.  


