
 
 

 

MATRIZ — PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO 

ESTUDO DO MEI0 – 4º ano                                                                                                  maio 2020 

Ano letivo 2019/2020 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

___________________________________________________________________________ 
 
INTRODUÇÃO 

O presente documento visa divulgar as características da prova O presente documento divulga 

informação relativa à Prova Extraordinária de Avaliação da disciplina de Estudo do Meio do 1.º ciclo, 

a realizar em 2020. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta do Programa da disciplina 

e as Aprendizagens Essenciais da mesma. 

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

▪ Objeto de avaliação; 

▪ Conteúdos; 

▪ Características e estrutura; 

▪ Critérios de classificação; 

▪ Material. 

 

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

sobre a prova que irão realizar. 

 

Importa ainda referir que, nas provas 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. 

 
 

1. OBJETIVOS 
 

A prova tem por referência o Programa de Estudo do Meio em vigor, homologado em 1991, e 

permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em domínios do Programa da 

disciplina, passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada. A prova avalia a 

aprendizagem nos seguintes domínios: 

• À descoberta de si mesmo  

• À descoberta dos outros e instituições  

• À descoberta do ambiente natural  

• À descoberta das inter-relações entre espaços  

 • À descoberta das inter-relações entre a natureza e a sociedade  
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2. CONTEÚDOS 
Tema/Domínio Conteúdos/aprendizagens 

À descoberta de si mesmo 
 

O seu corpo - Reconhecer a existência dos ossos e músculos e 
as suas funções; Identificar a função de proteção da pele; 
A segurança do seu corpo – Identificar alguns cuidados a ter 
com a exposição ao sol; Conhecer algumas regras de primeiros 
socorros; Conhecer e aplicar regras de prevenção de incêndios 
e antissísmica. 

 À descoberta dos outros e das instituições 
  
 

 O passado do meio local - Identificar factos e/ou personagens 
relevantes do passado do seu meio local. 
O passado nacional - Conhecer personagens e factos da 
história nacional com relevância para o meio local; Conhecer os 
factos históricos que se relacionam com os feriados nacionais e 
seu significado; Recolher dados sobre aspetos da vida 
quotidiana do tempo em que ocorreram esses factos; Conhecer 
unidades de tempo: o século. 

 À descoberta do mundo natural 
Aspetos físicos do meio; 
 

Aspetos físicos do meio – Reconhecer e observar fenómenos 
de condensação, de solidificação e de precipitação; 
Compreender o ciclo da água; Reconhecer nascentes e cursos 
de água.  
Os astros – Constatar a forma da Terra através de fotografias, 
ilustrações; Identificar e representar os aspetos da Lua nas 
diversas fases; Identificar os astros no sistema solar.  
Aspetos físicos de Portugal – Identificar os maiores rios e 
elevações de Portugal e localizá-los no mapa. 

À descoberta das inter-relações entre 
espaços 

O contacto entre a terra e o mar – Localizar no mapa alguns 
aspetos da costa portuguesa; Localizar no planisfério e no 
globo os continentes e os oceanos; Reconhecer o Oceano 
Atlântico como fronteira marítima de Portugal.; 
Os aglomerados populacionais – Reconhecer aglomerados 
populacionais; Identificar as cidades do distrito, a capital do 
país e as capitais de distrito e localizá-las no mapa de Portugal.   
Portugal, na Europa e no Mundo – Localizar Portugal no mapa 
da Europa, no planisfério e no globo e reconhecer a fronteira 
terrestre com a Espanha; Localizar no planisfério e no globo os 
países lusófonos. 

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

Principais atividades produtivas nacionais – Reconhecer a 
agricultura, pecuária, silvicultura, pesca, indústria, comércio e 
serviços como atividades importantes em Portugal; Identificar 
os principais produtos agrícolas, da floresta, da pecuária e da 
indústria portuguesa. 
A qualidade do ambiente - Identificar alguns fatores que 
contribuem para a degradação do meio próximo; Enumerar 
possíveis soluções e identificar formas de promoção do 
ambiente; Reconhecer os efeitos da poluição atmosférica e a 
importância das florestas para a qualidade do ar; Reconhecer 
algumas formas de poluição dos cursos de água e da poluição 
sonora; Identificar alguns desequilíbrios ambientais 

À descoberta dos materiais e objetos.  

Água – Materiais sólidos, líquidos e gasosos; 
Mudanças de estado (fusão, solidificação, dilatação…) 
Ar – Combustão.  
Som – Transmissão do som através dos sólidos, líquidos e 
gases. 
Eletricidade – Produção de eletricidade por fricção; Materiais 
condutores/não condutores. 
Alguns cuidados na utilização e conservação dos materiais de 
uso corrente. 
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3. ESTRUTURA E COTAÇÕES 
 

A prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração 

limitada. A sequência dos itens pode não corresponder à sequência da apresentação dos temas nas 

Orientações Curriculares da disciplina. A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, 

verdadeiro/falso, associação/correspondência e/ou ordenação) e itens de construção (resposta 

curta, resposta restrita e/ ou resposta extensa).  

Dada a relevância da observação e da aprendizagem, por parte dos alunos, de diversas técnicas 

gráficas, cartográficas e estatísticas, alguns itens apresentam a informação por meio de diferentes 

suportes, como por exemplo, mapas, gráficos, imagens e textos. Os alunos respondem no enunciado 

da prova. A prova é cotada para 100 pontos. 

 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 
 

          Quadro 1 – Valorização dos temas/domínios 

Tema/Domínio 
Cotação 

(em pontos) 

À descoberta de si mesmo 15 a 20 

À descoberta dos outros e das instituições 10 a 15 

À descoberta do ambiente natural 20 a 25 

À descoberta das inter-relações entre espaços 15 a 20 

À descoberta das inter-relações entre a natureza e a sociedade 15 a 20 

À descoberta dos materiais e objetos. 10 a 15 

 

A prova pode incluir os tipos de itens discriminados 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  
•Verdadeiro/falso  
•Associação/correspondência  
•Ordenação  

5 a 15 2 a 6 

ITENS DE CONSTRUÇÃO  
• Resposta curta 
• Resposta restrita 
• Resposta extensa 

5 a 15 1 a 10 

 

4. 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 de forma quantitativa. 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 
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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. 

 

 VERDADEIRO/FALSO  

A indicação de todas as respostas como sendo verdadeiras ou falsas, levará à desvalorização total da 

questão.  

São classificadas com zero pontos as respostas em que:  

– seja apresentada uma resposta incorreta;  

 

ASSOCIAÇÃO/CORRESPONDÊNCIA  

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem, de forma inequívoca, a única 

associação/correspondência integralmente correta e completa.  

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

– uma associação/correspondência incorreta;  

– uma associação/correspondência incompleta.  

 

ORDENAÇÃO  

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

integralmente correta e completa.  

São classificadas com zero pontos as respostas em que:  

– seja apresentada uma sequência incorreta;  

– seja omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada.  

 

Nos itens de seleção não há lugar a classificações intermédias.  

 

Itens de construção 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados.  

A resposta pode resumir-se, por exemplo, a uma palavra, a uma expressão, a uma frase, ou a um 

número. 
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Nos itens cuja resposta pode envolver a apresentação de justificações ou composições, os critérios 

de classificação das respostas 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. 

A classificação das respostas aos itens de resposta extensa centra-se nos tópicos de referência (e 

respetivos aspetos relevantes), tendo em conta a organização dos conteúdos e a utilização de 

linguagem científica adequada.  

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

pontos. 

 

5. MATERIAL 
 

O aluno realiza a prova no enunciado, apenas podendo usar, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

O aluno deve ser portador de lápis de cor (cores primárias – azul, vermelho e amarelo). 

Não é permitida a consulta de dicionário. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

6. DURAÇÃO 
 

A prova tem a duração de 90 minutos. 


