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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO 1º CICLO 

ÁREA DISCIPLINAR DE ESTUDO DO MEIO 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente documento tem como objetivo divulgar as caraterísticas da prova de equivalência à 

frequência, do 1º ciclo do ensino básico, da área disciplinar de Estudo do Meio, a realizar em 

2021. As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação 

referida e do Programa da disciplina. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

❖ Objeto de avaliação; 

❖ Caraterísticas e estrutura; 

❖ Critérios Gerais de classificação; 

❖ Material; 

❖ Duração. 

 

Este documento será dado a conhecer aos alunos, para que fiquem devidamente informados 

sobre a prova que irão realizar. 

Importa ainda referir que, na prova desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado 

dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão balizados 

pelo Programa, em adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito. 

 

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

A prova de equivalência à frequência tem por referência o Programa de Estudo do Meio, permitindo 

avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, nos 

seguintes blocos: 

 

 

BLOCO 1 

À DESCOBERTA DE SI MESMO 

• O seu corpo; 

• A segurança do seu corpo. 

 

 



 

BLOCO 2 

À DESCOBERTA DOS OUTROS E DAS INSTITUIÇÕES 

• O passado do meio local; 

• O passado nacional; 

• Reconhecer símbolos nacionais. 

 

 

BLOCO 3 

À DESCOBERTA DO AMBIENTE NATURAL 

• Aspetos físicos do meio; 

• Os astros; 

• Aspetos físicos de Portugal. 

 

 

BLOCO 4 

À DESCOBERTA DAS INTER-RELAÇÕES ENTRE ESPAÇOS 

• O contacto entre a terra e o mar; 

•.Os aglomerados populacionais; 

• Portugal na Europa e no Mundo. 

 

 

BLOCO 5 

À DESCOBERTA DOS MATERIAIS E OBJETOS 

 

• Realizar experiências com alguns materiais e objetos de uso corrente; 

• Realizar experiências com a água; 

• Realizar experiências com a eletricidade; 

• Realizar experiências com o ar; 

• Realizar experiências com o som; 

• Manusear objetos em situações concretas. 

 

 

BLOCO 6 

À DESCOBERTA DAS INTER-RELAÇÕES ENTRE A NATUREZA E A SOCIEDADE 

 

• Principais atividades produtivas nacionais; 

• A qualidade do ambiente. 

 

 



3. CARATERIZAÇÃO DA PROVA  

Os alunos realizam a prova no enunciado. 

A prova apresenta entre 20 e 25 itens e 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 

blocos do Programa. 

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

Os itens podem ter como suporte gravuras, mapas, textos e tabelas. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A valorização relativa dos blocos apresenta-se no Quadro 1. 

 

 

Quadro 1- Valorização relativa dos blocos 

Blocos Cotação (em pontos) 

À Descoberta de Si Mesmo 17 

À Descoberta dos Outros e das Instituições 15 

À Descoberta do Ambiente Natural 20 

À Descoberta das Inter-Relações entre Espaços 26 

À Descoberta dos Materiais e Objetos 10 

À Descoberta das Inter-Relações entre a Natureza e a 
Sociedade 

12 

 

 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2. 

 

 

Quadro 2- Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia dos itens Número de itens Cotação por item 

ITENS DE SELEÇÃO 

*Escolha múltipla 

*Associação/Correspondência 

 

 

2 a 6 

 

2 a 12 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

*Resposta curta 

*Resposta restrita 

 

 

2 a 6 

 

2 a 12 

 

 

 



4. CRITÉRIOS 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 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. 

 

 

5. MATERIAL  

 

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

preta. 

  Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

6. DURAÇÃO  

 

A prova tem a duração de 60 minutos. 

  O aluno só poderá sair no final do tempo previsto para a realização da prova. 

 


