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INFORMAÇÃO-PROVA 

ESTUDO DO MEIO           2022 

Prova 22               Despacho Normativo n.º 7-A/2022 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

 
O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 1.º Ciclo da 

disciplina de Estudo do Meio, a realizar em 2022, nomeadamente: 

● Objeto de avaliação 

● Características e estrutura da prova 

● Critérios gerais de classificação 

● Material autorizado 

● Duração da prova 

 

Objeto de avaliação 
 
A prova tem por referência as Metas Curriculares de Estudo do Meio, em articulação com o Perfil do Aluno à 

Saída do 1.º Ciclo do Ensino Básico, e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova 

escrita de duração limitada. 

 
 

Características e estrutura da prova 
 
A prova é constituída por um caderno, num total de três grupos.  

A prova é realizada no enunciado. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1.

http://http/dge.mec.pt/metascurriculares/index.php?s=directorio&pid=16
http://http/dge.mec.pt/metascurriculares/index.php?s=directorio&pid=16
http://http/dge.mec.pt/metascurriculares/index.php?s=directorio&pid=16
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Quadro 1 — Valorização dos domínios 

 

Grupos Blocos Cotação 

(em pontos) 

I 
À descoberta do ambiente natural 

À descoberta de si mesmo 

 

30 

II À descoberta do ambiente natural 
 

30 

 

III 

À descoberta das inter-relações entre a 

Natureza e a Sociedade 

À descoberta dos outros e das instituições 

 

40 

 

Em cada grupo, além do bloco em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de outros blocos. 

A Prova de Equivalência à Frequência do 1.º Ciclo é constituída por 3 grupos: 

No Grupo I constam questões acerca dos Blocos: À descoberta do ambiente natural e À 

descoberta de si mesmo. 

No Grupo II constam perguntas sobre o Bloco: À descoberta do ambiente natural. 

No Grupo III constam perguntas sobre os Blocos: À descoberta das inter-relações entre a 

Natureza e a Sociedade e À descoberta dos outros e das instituições. 

 

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. 

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. 
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Itens de construção 

 

Nos itens de completamento e nos de resposta curta, 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. 

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

seja classificada com zero pontos. 

 

Material autorizado 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta, 

indelével. 

Não é permitida a consulta de dicionário. Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração da prova 

A prova tem a duração de 60 minutos. 

 


