INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

GEOGRAFIA

2021

PROVA 18
-------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------

3º CICLO DO ENSINO BÁSICO

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do
ensino básico da disciplina de Geografia, a realizar em 2019, nomeadamente:
•

Objeto de avaliação

•

Caracterização da prova

•

Critérios gerais de classificação

•

Duração

•

Material

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa de Geografia e permite avaliar a aprendizagem dos
conteúdos enquadrados no Programa da disciplina para o 3º Ciclo, passível de avaliação numa
prova escrita de duração limitada.

Caracterização da prova
A prova de equivalência à frequência é composta por uma prova escrita, organizada em quatro
grupos. Todos os grupos são de resposta obrigatória.
A cotação da prova é de 100 pontos percentuais.
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, tabelas
de dados, gráficos, mapas, figuras, fotografias e imagens de satélite.

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 por cento.
Itens de seleção:
Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas.
Todas as outras respostas são classificadas com zero por cento.
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Itens de construção:
Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, a classificação é atribuída em
conformidade com os elementos de resposta solicitados e apresentados. Nas questões de
resposta extensa, a classificação a atribuir traduz a avaliação do desempenho no domínio
específico da disciplina e no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa.
A cotação de cada questão será atribuída na totalidade quando a resposta apresentar uma
exposição de ideias com uma sequência lógica e coerente, terminologia científica adequada,
interpretação correta dos instrumentos de análise geográfica e capacidade crítica na análise e
relacionamento de factos.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.

Material
As respostas são registadas em folha própria facultada ao aluno. Como material de escrita,
apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
Não é permitido o uso de lápis nem de corretor.

Informação Prova aprovada em Conselho Pedagógico de 26 de maio de 2021
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