
 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE  OLIVEIRA DO HOSPITAL 

I N F O R M A Ç Ã O  –  P R O V A  D E  E Q U I V A L Ê N C I A  À  F R E Q U Ê N C I A  

CICLO 1.º CICLO 

DISCIPLINA ESTUDO DO MEIO 

CÓDIGO 22 

ANO DE ESCOLARIDADE 4.º 

TIPO DE PROVA ESCRITA 

DURAÇÃO DA PROVA/EXAME 60 MINUTOS 

TOLERÂNCIA DA PROVA/EXAME S/ TOLERÂNCIA 

 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova avalia a aprendizagem e os conteúdos definidos para o final do 1.º 

Ciclo, enquadrados em domínios do programa da disciplina, passíveis de avaliação 

em prova escrita de duração limitada. 

 

Os domínios que constituem o objeto de avaliação são os que a seguir se 

discriminam: 

 À descoberta de si mesmo 

 À descoberta dos outros e das instituições 

 À descoberta do ambiente natural 

 À descoberta das inter-relações entre espaços 

 À descoberta dos materiais e objectos 

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

 

2. CARATERÍSTICAS E ESTRUTURA 

          

          Os alunos realizam a prova no enunciado. 

          A prova apresenta seis partes, correspondendo cada uma a um domínio, 

distribuídas num caderno. 

          A prova é cotada para 100 pontos. 

 



2. CARATERÍSTICAS E ESTRUTURA 

 

A prova apresenta entre 22 a 27 itens. Estes itens estão organizados segundo a 

sequência programática do 4.º ano de escolaridade desta disciplina. Alguns itens 

apresentam informação por meio de diferentes suportes como, por exemplo, figuras e 

textos. A prova inclui itens de seleção, escolha múltipla, associação/correspondência 

e itens de resposta curta restrita e extensa. 

 

A valorização relativa aos domínios apresenta-se da seguinte forma: 

  

 - À descoberta de si mesmo …………………………………………..  23 pontos 

 - À descoberta dos outros e das instituições…………...……...…….. 18 pontos 

 - À descoberta do ambiente natural ………….………………….……. 23 pontos 

 - À descoberta das inter-relações entre espaços …………………… 15 pontos 

 - À descoberta dos materiais e objetos ……………...…..…….….….   7 pontos 

 - À descoberta das inter-relações entre a natureza e a sociedade .. 14 pontos 

 

 

 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por itens 

(em pontos) 

ITENS DE SELEÇÃO 

- Escolha múltipla 

- Associação/correspondência 

 

10 a 13 

 

2 a 7 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

- Resposta curta 

- Resposta restrita 

- Resposta extensa 

 

10 a 14 

 

1 a 6 

 

 

3. 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, previsto na grelha de classificação. 

   As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são 

classificadas com zero pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na 

identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for possível identificar 



3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

inequivocamente o item a que diz respeito. 

Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando 

inequivocamente a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve 

ser considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar. 

 

Itens de seleção 

ESCOLHA MÚLTIPLA 

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

inequívoca a única opção correta. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

            - uma opção incorreta; 

            - mais do que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

ASSOCIAÇÃO/CORRESPONDÊNCIA 

Os critérios de classificação dos itens de associação/correspondência 

apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho 

corresponde uma dada pontuação. 

 

Itens de construção 

As respostas classificadas por níveis de desempenho podem não apresentar 

exatamente os termos e/ou as expressões constantes dos critérios específicos de 

classificação, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido e adequado ao 

solicitado. 

 

RESPOSTA CURTA 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta curta podem 

apresentar-se organizados por níveis de desempenho. 

Nos itens em que os critérios específicos não se apresentem organizados por 

níveis de desempenho, as respostas corretas são classificadas com a cotação total 

do item e as respostas incorretas são classificadas com zero pontos. Nestes casos, 

não há lugar a classificações intermédias. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja 

classificada com zero pontos. 

Se a resposta contiver dados que revelem pequenas contradições em relação 

aos elementos considerados corretos é atribuída a classificação intermédia. 



3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

RESPOSTA RESTRITA 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita 

apresentam-se organizados por níveis de desempenho. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja 

classificada com zero pontos. 

Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos 

elementos considerados corretos, ou se apresentar dados cuja irrelevância 

impossibilite a identificação objetiva dos elementos solicitados, é atribuída a 

classificação de zero pontos. 

 

RESPOSTA EXTENSA 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta extensa 

apresentam-se organizados por níveis de desempenho. 

 

 

4. MATERIAL AUTORIZADO 

          

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

tinta indelével azul ou preta. 

As respostas são registadas no enunciado da prova. 

Obrigatório o uso de lápis de cor. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

5. DURAÇÃO 

 

A prova tem a duração de 60 minutos. 

 

 

Aprovada em Conselho Pedagógico em 01/06/2020 

 


