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3º Ciclo do Ensino Básico
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º Ciclo
da disciplina de CIÊNCIAS NATURAIS , a realizar em 2021, nomeadamente:
•
•
•
•
•

Objeto de avaliação
Caracterização da prova
Critérios gerais de classificação
Material
Duração

Objeto de avaliação
A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor da disciplina de Ciências Naturais do
Ensino Básico, e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova de duração limitada.

Caracterização da prova
A prova de equivalência à frequência está organizada por grupos e itens.
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como por exemplo: textos, tabelas,
gráficos, fotografias, esquemas.
Alguns dos itens e/ou grupo de itens podem envolver a mobilização de aprendizagens relativas a
mais do que um dos temas e a mais do que uma das unidades do programa.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência de apresentação dos temas e das
unidades das Aprendizagens Essenciais da disciplina.
A componente escrita pode incluir itens de seleção (verdadeiro/falso, escolha múltipla,
associação/correspondência, ordenação e lacunares) e itens de construção (resposta curta e
resposta restrita).
A componente prática inclui uma atividade laboratorial, para a qual é fornecido todo o material
necessário à execução da mesma e questões de resposta curta e resposta restrita relacionadas
com a atividade prática realizada.
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As duas componentes da prova de equivalência à frequência de Ciências Naturais são cotadas
cada uma com 100 pontos e a sua ponderação é de 50% para a componente escrita e de 50%
para a componente prática.

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 por um número inteiro,
previsto no documento de classificação.
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), deve ser considerada apenas a
resposta que surgir em primeiro lugar.

Material
Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével,
azul ou preta.
Os alunos não respondem no enunciado da prova. As respostas são registadas em folha própria do
estabelecimento de ensino.
Não é permitido o uso de corretor.

Duração
Quer a prova escrita, quer a prova prática, têm a duração de 45 minutos.
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