Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia [170008]
INFORMAÇÃO-PROVA – Ciências Naturais (Prova Escrita)
2017/2018

CIRCULAR N.º 6|AEAB|2017-2018, de 24 de janeiro de 2018

2.º Ciclo do Ensino Básico – 5.º Ano

O presente documento divulga informação relativa à prova interna do 5º ano da disciplina de Ciências Naturais a
realizar em 2018 pelos alunos, de acordo com o estipulado na Circular Interna n.º 6|AEAB|, de 24 de janeiro de 2018,
nomeadamente:






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

Objeto de avaliação/Conteúdos
A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Ciências Naturais do Ensino Básico e permite avaliar
a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os seguintes domínios
e subdomínios.

Domínios

A água, o ar, as rochas e o solo
– materiais terrestres

Subdomínios
- A importância das rochas e do solo na manutenção
da vida;
- A importância da água para os seres vivos;
- A importância do ar para os seres vivos.

Diversidade dos seres vivos e suas - Diversidade nos animais (forma e revestimento do
interações com o meio
corpo dos animais).
Quadro 1
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Caracterização da prova
A prova é cotada para 100 pontos. A distribuição da cotação pelos domínios de referência apresenta-se no quadro 2.

Distribuição da cotação
Domínios

Cotação (em pontos)

A água, o ar, as rochas e o solo – materiais terrestres

75

Diversidade dos seres vivos e suas interações com o meio

25

Quadro 2

A resposta aos itens de cada um dos domínios de referência pode implicar a mobilização de aprendizagens dos outros
domínios.

Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos
apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.
Nas questões de resposta curta e extensa serão ainda contemplados como fatores de desvalorização:
- a não utilização adequada de conceitos específicos da disciplina.
- incorreta interpretação/análise de gráficos e imagens.
Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas. Podem ser atribuídas
pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. São classificadas com zero
pontos as respostas em que seja assinalada:
- uma opção incorreta;
- mais do que uma opção.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.

Material
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. Não é permitido o
uso de corretor.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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