Informação – Prova

2020/2021

(1ª e 2ª fases)
Tipo de prova: Escrita
Duração da Prova: 90 minutos
__________________________________________________

Prova nº 02 do 2º Ciclo do Ensino Básico

Legislação:
- Norma 01/JNE/2021
- Despacho Normativo n.º 10-A/2021
______________________________________________________
O presente documento divulga informação relativa à prova final a nível de escola /
exame de equivalência à frequência da disciplina de Ciências Naturais, a realizar
em 2021, nomeadamente:


Objeto de avaliação



Caracterização da prova



Critérios gerais



Material



Duração.

 OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova tem por referência o Programa de Ciências Naturais, nomeadamente, as
Metas Curriculares de Ciências Naturais, passíveis de avaliação numa prova escrita
de duração limitada.
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 CARACTERIZAÇÃO DA PROVA
- Tipo de prova: Escrita
- A prova está organizada por grupos de itens.
- Os itens podem ter como suporte documentos, como, por exemplo: textos, tabelas,
gráficos, mapas, fotografias, esquemas.
- Os itens referentes aos temas requerem predominantemente a interpretação e a
mobilização de informação fornecida pelos diversos suportes.
Quadro 1: Tipologia dos Itens

TIPOLOGIA DOS ITENS
Itens de seleção

Itens de Construção

Escolha múltipla
Associação/correspondência
Resposta curta
Resposta restrita

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 2.
Valorização dos domínios na prova
Cotação
(Pontos)

TEMAS
Tema 1– Onde existe vida? A biosfera.

10-20

5º ano
Tema 2 - Diversidade de seres vivos e suas interações com o meio
6º ano

30-40
30-40

Tema 1- Processos Vitais Comuns aos Seres Vivos
Total

100

 CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
A classificação a atribuir a cada resposta é expressa por um número inteiro.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são
classificadas com zero pontos.
Se o aluno responder ao mesmo item mais do que uma vez, não eliminado
inequivocamente a(as) resposta(as) que não deseja que seja(m) classificada(as),
deve ser considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar.
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ITENS DE SELEÇÃO
Escolha Múltipla
A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma
inequívoca a única opção correta. As respostas incorretas são classificadas com
zero pontos. Não há lugar a classificações intermédias.
Associação/Correspondência
Nas questões de associação/correspondência, a cotação total do item é atribuída às
respostas
que
apresentem,
de
forma
inequívoca,
a
única
associação/correspondência integralmente correta e completa.
ITENS DE CONSTRUÇÃO
Resposta Curta
A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e
apresentados.
Resposta Restrita
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita
apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de
desempenho corresponde uma dada pontuação.
A classificação das respostas centra-se nos tópicos de referência, tendo em conta
o rigor científico dos conteúdos e a organização das ideias expressas no texto
elaborado.
 MATERIAL
- Os alunos respondem no próprio enunciado, usando como material de escrita
caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
- Não é permitido o uso de corretor.
 DURAÇÃO:
A prova tem a duração de 90 minutos.

Golegã, 7 de maio de 2021
Os Professores
Nélia Simões (Coordenadora), Tânia Barroso, Rosário Mendes, Hercília Silva
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