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INFORMAÇÃO-PROVA de EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

ESTUDO DO MEIO                                                                                                                2022                                                                                                                                      

 

Prova: 22                                                                                                                     1.ª e 2.ª Fase 

 

1.º Ciclo do Ensino Básico (Despacho Normativo n.º7 – A/ 2022 de 24 de março) 

 
 
O presente documento divulga informações relativas à frequência do 1º ciclo da disciplina de 

Estudo do Meio, a realizar em 2022, nomeadamente: 

 

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização da prova; 

• Material; 

• Duração; 

• Critérios gerais de classificação. 

 

Objeto de avaliação 

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

de Estudo do Meio do Ensino Básico, o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e 

as Aprendizagens Essenciais) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa 

prova escrita de duração limitada, nos domínios: 

 

 À descoberta de si mesmo; 

 À descoberta dos outros e das instituições; 

 À descoberta das inter-relações entre espaços; 

 À descoberta do ambiente natural; 

 À descoberta das inter-relações entre a natureza e a sociedade. 

 

Caracterização da prova 

A prova é realizada no enunciado. 

A prova é cotada para 100 pontos 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios do Programa. 

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

Programa. 
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Quadro 1 – Valorização dos Domínios e Temas na prova 

 

Domínios Temas Cotação 

(em pontos) 

-À descoberta de si mesmo. 

 

O seu corpo 

A segurança do seu corpo 
8 a 20 

-À descoberta dos outros e das 

instituições. 

 

O passado do meio local 

O passado nacional 
      8 a 25 

-À descoberta das inter-relações 

entre espaços. 

Contacto entre a terra e o mar 

Portugal na Europa e no mundo 
8 a 30 

-À descoberta do ambiente natural. 

 
Realizar experiências 3 a 10 

-À descoberta das inter-relações 

entre a natureza e a sociedade. 

 

Astros 

Aspetos físicos do meio 

Aspetos físicos de Portugal 

10 a 35 

 
A prova inclui a tipologia, o número de itens e a cotação apresentados 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 

- Ordenação 

- Completar lacunas 

2 a 10 2 a 6 

Itens de 

construção 

- Completar lacunas 

- Resposta curta 

- Resposta restrita 

5 a 15 3 a 10 

 

Material 

 O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével 

azul e preta. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 60 minutos. 

 

Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos de classificação e é expressa por um número, previsto na grelha de classificação.  
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ITENS DE SELEÇÃO 

Nos itens de escolha múltipla, a resposta é selecionada entre um conjunto de opções 

fornecidas, geralmente quatro. A cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de 

forma inequívoca a opção correta. 

Nos itens de ordenação, a resposta implica a seriação de vários elementos (por exemplo, 

quantidades, acontecimentos ou processos), de acordo com um critério lógico ou cronológico 

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

integralmente correta e completa. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

Nos itens de associação, a resposta requer o estabelecimento de uma correspondência entre os 

elementos de dois conjuntos. São atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas. 

Nos itens de completar lacunas/espaços a resposta implica o preenchimento de espaços em 

branco numa frase, num texto, ou noutro suporte, mediante a seleção de palavras, de 

expressões ou de imagens fornecidas. São atribuídas pontuações às respostas, total ou 

parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

Nos itens de completar lacunas/espaços, a resposta implica o preenchimento de espaços em 

branco numa frase, num texto, ou noutro suporte, com, por exemplo, palavras ou expressões que 

não são fornecidas no enunciado. Na classificação das respostas a estes itens, pode estar 

prevista, nos critérios específicos, pontuação para respostas parcialmente corretas. 

Nos itens de resposta curta, a resposta implica, por exemplo, a apresentação de uma palavra, 

de uma expressão, de uma frase, de um símbolo, de um número ou de uma fórmula. Na 

classificação das respostas a estes itens, pode estar prevista pontuação para respostas 

parcialmente corretas. 

Nos itens de resposta restrita, a resposta implica, por exemplo, a apresentação de uma 

explicação, de uma previsão ou de uma conclusão. Os critérios de classificação apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada 

pontuação. O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a 

resposta seja classificada com zero pontos. 

 

Canedo, 5 de maio de 2022 

Aprovada em reunião do Conselho Pedagógico de  ___________________ de 2022 

A Coordenadora do Departamento do Primeiro Ciclo: Olga Campos 

O Diretor: Paulo Dias 

 


