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Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz 
Departamento do 1.º ciclo 

Informação — Prova Extraordinária de Avaliação 
 

 

ESTUDO DO MEIO 2020 

Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de agosto 

 
2.º ano de escolaridade 

 

                                

O presente documento divulga informação relativa à Prova Extraordinária de Avaliação, 

do 2.º ano de escolaridade da disciplina de Estudo do Meio, a realizar em 2020, 

nomeadamente:  

 Objeto de avaliação;  

 Caracterização da prova;  

 Material;  

 Duração;  

 Critérios gerais de classificação.  
 

 
1. Objeto de avaliação  
 
A prova tem por referência o Programa da disciplina de Estudo do Meio do 2.º ano do 1º 
ciclo do Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova 
escrita de duração limitada, nos domínios da compreensão espacial e temporal, do 
conhecimento do meio natural e social e no dinamismo das inter-relações natural – 
social.  
 
Os temas/tópicos que constituem o objeto de avaliação são os que a seguir se 
discriminam:  
 
TEMAS  
 

 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  
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CONTEÚDOS 
 

À Descoberta de si mesmo 
  
● O seu passado mais longínquo 

● Datas e factos importantes da sua vida 

● Datas e factos importantes numa linha de tempo 

● Unidades de tempo - o mês e o ano 

● Ano comum e ano bissexto 

● Locais conhecidos em mapas 

 
● As suas perspetivas para o futuro 

● Aspirações e projetos nas próximas férias, no ano que vem, etc 

 
● O seu corpo 

● Os órgãos dos sentidos 

● Cheiros, sabores, texturas, formas, sons e cores do ambiente 

● As modificações do seu corpo 

● A saúde do seu corpo 

● Normas de higiene do corpo, higiene alimentar, higiene do vestuário e higiene dos 
espaços de uso coletivo 

● Cuidados a ter com a visão e a audição 

● A importância da vacinação para a saúde 

● A segurança do seu corpo 

● Normas de prevenção rodoviária 

● Cuidados na utilização de transportes públicos e passagens de nível 
● Regras de segurança na praia, nos rios, nas piscinas 

 

À Descoberta dos outros e das instituições  
 
● O seu passado próximo familiar 

● Linha de tempo - datas e factos significativos 

● Mapas ou plantas - local de nascimento, habitação, trabalho, férias 

 
● A vida em sociedade 

● Regras de convivência social 
● Os interesses individuais e coletivos 

 
● Modos de vida e funções sociais de alguns membros da comunidade 

● Formas de harmonização de conflitos 

● Profissões 
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● Instituições e serviços existentes na comunidade 

● Coletividades, serviços de saúde, correios, organizações religiosas, autarquias 

 
À Descoberta do ambiente natural  
 
● Os seres vivos do seu ambiente – as plantas 

● Plantas mais comuns no ambiente próximo 

● Plantas espontâneas e plantas cultivadas 

● Ambientes onde vivem as plantas 

● Partes constitutivas das plantas mais comuns 

● Variações do aspeto, ao longo do ano, de um arbusto ou de uma árvore 

 
● Os seres vivos do seu ambiente – os animais 

● Animais mais comuns no ambiente próximo 

● Animais selvagens e animais domésticos 

● Ambientes onde vivem os animais 

● Características externas de alguns animais 

● Modo de vida de animais 

 
● Os aspetos físicos e os seres vivos de outras regiões 

● Aspetos físicos de seres vivos de outras regiões ou países 

● Seres vivos de outras regiões 

 
● Os aspetos físicos do meio local 

● Condições atmosféricas diárias 

● Estados do tempo 

● Estações do ano e os estados do tempo característicos 

 
À Descoberta das inter-relações entre espaços  
 
● Os seus itinerários 

● Itinerários diários 

● Pontos de partida e de chegada 

● Itinerários em plantas 

 
● Os meios de comunicação 

● Transportes 

● Comunicação pessoal e social 
 
À Descoberta dos materiais e objetos  
 
● Realizar experiências com alguns materiais e objetos de uso corrente 

 
● Experiências com materiais do dia a dia 

● Materiais e suas propriedades 



 

 Informação-Prova Extraordinária de Avaliação de Estudo do Meio – 2.º ano   2019-2020                      Página 4 de 6 
 

● Utilidade e origem dos materiais 

 
● Realizar experiências com ar 

● Experiências com o ar   
● Ar quente e ar frio 

 
● Manusear objetos em situações concretas 

● Cuidados na utilização de objetos 

● Utilidade e função dos objetos 

 

 
2. Caracterização da prova  
 
A prova é realizada no enunciado.  

A prova é cotada para 100 pontos. 

  

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

Quadro 1 - Valorização relativa dos temas 

TEMAS  COTAÇÃO  

À Descoberta de si mesmo  20 pontos  

À Descoberta dos outros e das instituições  20 pontos  

À Descoberta do ambiente natural  20 pontos  

À Descoberta das inter-relações entre espaços 20 pontos  

À Descoberta dos materiais e objetos  20 pontos  

 

Os itens podem ter como suporte documentos, como, por exemplo, figuras e textos.  

 

Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos 

temas do Programa.  

 

As questões que constituem cada grupo são diversificadas, de acordo com as 

aprendizagens que se pretendem avaliar, sendo as questões do tipo escolha múltipla, 

correspondência/associação; verdadeiro/falso, resposta curta e restrita. Alguns itens de 

associação ou resposta curta podem apresentar-se sob a forma de tarefas de 

completamento.  

 

No enunciado são indicados todos os dados imprescindíveis para a correta resolução de 

cada questão.  
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A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

TIPOLOGIA DE ITENS 
NÚMERO DE 

ITENS 
COTAÇÃO POR 

ITEM 

ITENS DE 
SELEÇÃO 

 

 ASSOCIAÇÃO 

 VERDADEIRO/FALSO 

 COMPLETAMENTO 
 
 

1 a 12 1 a 10 pontos  

ITENS DE 
CONSTRUÇÃO 

 RESPOSTA CURTA 

 RESPOSTA RESTRITA 
1 a 6 1 a 10 pontos  

 
3. Material  
 
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul 
ou preta.  
 
As respostas são registadas no enunciado da prova.  
 
Não é permitido o uso de corretor.  
 
4. Duração  
 
A prova tem a duração de 90 minutos. 

 
5. 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. 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 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), a 

classificação será de zero pontos. 

ITENS DE SELEÇÃO  
Os itens de associação e de completamento apresentam-se organizados por níveis de 
desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.  
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Nos itens verdadeiro/falso, a cotação só é atribuída às respostas que apresentem de 
forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero 
pontos.  
 
ITENS DE CONSTRUÇÃO  
Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente 
corretas. Poderão ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo 
com os critérios específicos.  
 
Caso a resposta contenha elementos que excedam o solicitado, só são considerados, para 
efeito da classificação, os elementos que satisfaçam o que é pedido segundo a ordem 
pela qual são apresentados na resposta. Porém, se os elementos referidos revelarem uma 
contradição entre si, a cotação a atribuir é zero pontos.  
 
Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por 
níveis de desempenho.  
 
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada 
com zero pontos.  
 
Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos 
considerados corretos, ou se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a 
identificação objetiva dos elementos solicitados, é atribuída a classificação de zero 
pontos.  
 
 

 


