
 

Informação - Prova de Equivalência à Frequência de Estudo do Meio Código 22 Página 1 

 

    
 

 

 

INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA — 2021 Despacho Normativo n.º 10-A/2021 de 22 de março 
 
  

Disciplina: Estudo do Meio Código: 22 

 
 

1.º Ciclo do Ensino Básico 2021 

Duração da Prova: 60 minutos Tipo de Prova: Escrita   

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 4.º ano de escolaridade 

do 1.º Ciclo do Ensino Básico da disciplina de Estudo do Meio, a realizar em 2021, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova (características, estrutura e critérios gerais de classificação) 

 Material  

 Duração 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO

A prova final tem por referência o Programa de Estudo do Meio, do 1º ciclo do Ensino Básico e demais documentos 

curriculares, aplicando-se supletivamente as Aprendizagens Essenciais de Matemática, e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, nos Blocos:  

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 objetos;  

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

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA

A prova apresenta três grupos de itens.  

A prova é realizada no enunciado.  

A prova é cotada para 100 pontos. 

A prova 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 temas do Programa.  

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

Os itens podem ter como suporte um documento, como, por exemplo, figuras, tabelas, textos e gráficos. A prova 

inclui itens de seleção (escolha múltipla, associação/correspondência e/ou ordenação) e itens de construção. 
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Grupos Blocos Cotação (em pontos) 

I À descoberta de si mesmo; 10 a 15 

II À descoberta dos outros e das 

instituições;  

20 a 25  

III À descoberta do ambiente natural;  20 a 25 

IV À descoberta das inter-relações entre 

espaços; 

15 a 20 

V À descoberta dos materiais e objetos;  5 a 10 

VI À descoberta das inter-relações entre 

a natureza e a sociedade. 

10 a 15 

 

MATERIAL

O aluno apenas pode usar como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta preta indelével. Não é 

permitido o uso de corretor 

As respostas são registadas no enunciado da prova.  

Não é permitido o uso de corretor para correção de qualquer resposta, devendo riscar, em caso de engano.

 

DURAÇÃO

A prova tem a duração de 60 minutos. 

 

 

  


