Agrupamento de Escolas de Cabeceiras de Basto
Escola Básica e Secundária de Cabeceiras de Basto
Telefone 253 662 338 * Fax 253 662 826

Informação - Prova de Equivalência à Frequência
Despacho Normativo n.º 3-A/2020, de 5 de março

Disciplina Ciências Naturais
Prova 10 | 2020 Modalidade da Prova Escrita
3.º Ciclo do Ensino Básico

1.Introdução
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:
• Introdução;
• Objeto de avaliação;
• Caracterização da prova;
• Material;
• Duração.
Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos e com eles deve ser analisado, para que fiquem
devidamente informados sobre a prova que irão realizar.

2. Objeto de avaliação
A Prova de Equivalência à frequência de Ciências Naturais tem por referência as Orientações
Curriculares para o 3.ºciclo do ensino básico da disciplina de Ciências Físicas e Naturais — componente
de Ciências Naturais.
A Prova permite avaliar, a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada,
enquadrada por um conjunto de capacidades, nomeadamente:
•

Análise e discussão de evidências e de situações problemáticas;

•

Interpretação e compreensão de leis e de modelos científicos;

•

Elaboração e interpretação de representações gráficas;

•

Interpretação de dados;

•

Formulação de problemas e / ou de hipóteses;

•

Previsão e avaliação de resultados de investigações;

•

Interpretação de fontes de informação diversas;

•

Exposição de ideias, defesa e argumentação;

•

Estruturação lógica de textos.
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Quadro 1

Ano

Domínio

Cotação

Subdomínios

(em pontos)

Dinâmica externa da Terra
Dinâmica interna da Terra
7.º

A TERRA EM TRANSFORMAÇÃO

Consequências da dinâmica interna da Terra

20 – 30

A Terra conta a sua história
Ciência geológica e sustentabilidade da Vida na
Terra

8.º

SUSTENTABILIDADE NA TERRA

Ecossistemas

20 – 30

Gestão sustentável de recursos
Saúde individual e comunitária

9.º

VIVER MELHOR NA TERRA

40 – 50

O organismo humano em equilíbrio
Transmissão da vida

A prova inclui itens de seleção (predominantemente, de escolha múltipla) e itens de construção, de acordo com o
quadro 2.
Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação por classe de itens
Número

Tipologia de itens

de itens

Cotação

por

classe de itens
(em pontos)

Escolha múltipla
ITENS DE SELEÇÃO

Associação/correspondência

16 – 20

65 – 70

4–6

30 – 35

Ordenação
ITENS DE CONSTRUÇÃO

Resposta curta
Resposta restrita

3. Caraterização da prova
Os alunos respondem na folha de resposta da prova.
A Prova está organizada por grupos de itens.
Os itens / grupos de itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos,
tabelas, gráficos, mapas, fotografias e esquemas. Os suportes textuais apresentam extensão variável,
consistindo em pequenos excertos ou em documentos mais longos.
A Prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina.
Alguns dos itens / grupos de itens podem envolver a mobilização de aprendizagens relativas a mais do
que um dos temas das Orientações Curriculares.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência da apresentação dos temas nas Orientações
Curriculares da disciplina.
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4. Material
Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul
ou preta.
Não é permitido o uso de corretor.

5. Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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