SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE CAPELAS
Escola Básica 2,3 de Capelas

INFORMAÇÃO-PROVA
CIÊNCIAS NATURAIS

2021

PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
Prova 02
2.º Ciclo do Ensino Básico
O presente documento divulga informação relativa à prova equivalência à frequência do 2.o ciclo
do Ensino Básico da disciplina de Ciências Naturais, a realizar em 2021, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Material
• Duração

Os critérios gerais de classificação serão publicados antes da realização da prova, em simultâneo
com as instruções de realização.

OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova efetua-se de acordo com as Aprendizagens Essenciais da disciplina de Ciências
Naturais e com o Perfil do Aluno à saída da Escolaridade Obrigatória, e permite avaliar a
aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo
sobre os seguintes domínios: Diversidade de seres vivos e suas interações com o meio:
Diversidade nos animais; Processos vitais comuns aos seres vivos: trocas
nutricionais entre o organismo e o meio - Nos Animais. Os Alimentos como Veículo
de Nutrientes e os Sistemas Humanos; Processos vitais comuns aos seres vivos:
trocas nutricionais entre o organismo e o meio - Nas Plantas; Agressões do meio e
integridade do organismo. Cuidados que contribuem para o bom funcionamento dos
sistemas humanos.
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CARATERIZAÇÃO DA PROVA
• A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios
específicos apresentados para cada item.
• As respostas ilegíveis, com erros ortográficos graves ou que não possam ser claramente
identificadas são classificadas com zero pontos.
• Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas. Todas
as outras respostas são classificadas com zero pontos. Podem ser atribuídas pontuações a respostas
parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos.
• Nos itens de escolha múltipla, serão anuladas as respostas que excedam o número de opções
pedidas.
• Nos itens de Verdadeiro ou Falso, só serão consideradas as respostas que tenham apenas uma
das opções assinaladas.
• Nos itens de construção, 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.
• Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis
de desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho e a cada etapa corresponde uma dada
pontuação.
• Nos itens com figuras para legendar ou completamento de frases, serão anuladas as respostas
que excedam as opções pedidas.
• Os critérios gerais de classificação são publicados antes da realização da prova, em simultâneo
com as instruções de realização.

MATERIAL
• Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
• Não é permitido o uso de corretor. Se for necessário alterar alguma resposta, o aluno deve riscála e escrever a nova resposta. No caso de avaria do material de escrita, o aluno deverá pedir o
apoio do professor vigilante, na sala, e nunca pedir material a um colega. Não é permitida a
consulta de qualquer fonte.

DURAÇÃO
A Prova de Equivalência à Frequência tem a duração de 90 minutos. Não existe tolerância para a
realização da mesma.
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