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Informação – Prova de Equivalência à Frequência 

 
Disciplina: Ciências Experimentais e Laboratoriais (Prática)              maio 2022 
 
Prova / 2022 (1ª e 2ª Fase) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.º Ciclo do Ensino Básico (Despacho Normativo n.º 7 – A /2022, de 24 de março e Portaria n.º 181/2019 de 11 de 

junho) 

 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3.º Ciclo da 

disciplina de Ciências Experimentais e Laboratoriais (Prova Prática), a realizar em 2022, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Características e estrutura 

• Critérios gerais de classificação 

• Duração 

• Material autorizado 

 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor- " Ciências Experimentais e Laboratoriais - 

Organização Curricular em semestres" e " Ciências Experimentais e Laboratoriais - Aprendizagens essenciais” 

e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova prática de duração limitada, incidindo 

nas competências que decorrem da operacionalização dos conteúdos conceptuais e procedimentais nos 

diferentes temas/subtemas do programa nos domínios do «saber» e do «saber fazer», nomeadamente: 

  

- Interpretação de dados de natureza experimental;  

- Aplicação dos conhecimentos adquiridos em novos contextos e a novos problemas;  

- Identificação/formulação de problemas/hipóteses explicativas de processos naturais;  

- Interpretação de procedimentos experimentais fornecidos;  

- Interpretação e discussão dos resultados de uma investigação científica;  

- Previsão de resultados/estabelecimento de conclusões;  

- Comunicação escrita/linguagem científica adequada. 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 
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A prova incide na realização de tarefas passíveis de avaliação performativa individual, que envolvem a 

manipulação de materiais, de instrumentos e equipamentos, com produção escrita.  

Os itens têm como suporte um protocolo experimental. 

A prova é cotada para 100 pontos.  

Os temas e subtemas que podem constituir o objeto de avaliação são os que se apresentam no quadro 

seguinte. 

Quadro 1 – Tipologia dos Temas/AE da prova  

Tema AE 
Cotação  

(em pontos) 

A QUÍMICA DOS 

NUTRIENTES 

▪ Distinguir alimento de nutriente. 
▪ Distinguir nutriente orgânico de inorgânico, indicando as suas 

funções no organismo e identificando alguns nutrientes em 
alimentos. 

▪ Relacionar a insuficiência de elementos traço (ferro, flúor, 
iodo) com os seus efeitos no organismo. 

▪ Explicar o modo como alguns distúrbios alimentares 
(anorexia nervosa, bulimia nervosa e compulsão alimentar) 
podem afetar o organismo humano. 

▪ Relacionar a alimentação saudável com a prevenção de 
doenças da contemporaneidade, reconhecendo a 
importância da dieta mediterrânica na promoção da saúde. 

100 

 

A tipologia de itens e a cotação por item apresentam-se no quadro seguinte. 

 

Quadro 2 – Tipologia e cotação 

Tipologia de itens  

Cotação 

por item  

(em pontos) 

Protocolo 

experimental 

▪ Respeito por regras de segurança. 

▪ Domínio dos procedimentos na manipulação de 

materiais, instrumentos e equipamento. 

▪ Compreensão das instruções do protocolo 

experimental. 

10 

 

10 

 

20 

 

Itens de 

construção 

▪ Representação gráfica. 

▪ Ilustração. 

▪ Resposta curta. 

60 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 
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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 na grelha de 

classificação. 

 

Nos itens que envolvam a produção de um texto, a classificação das respostas terá em conta a organização 

dos conteúdos e a utilização de linguagem científica adequada.  

As respostas ilegíveis, ou que não possam ser claramente identificadas, são classificadas com zero pontos. 

Nos itens de resposta curta, poderão ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo 

com os critérios específicos. 

 

Na realização da atividade experimental será tido em conta o cumprimento das regras de segurança, o 

manuseamento correto do material laboratorial, a seleção e utilização correta do material necessário, a 

execução correta das diferentes técnicas laboratoriais, a organização e apresentação dos resultados, o rigor 

científico, a clareza e a objetividade na elaboração do relatório. 

Na classificação dada à realização do protocolo experimental serão subtraídos pontos em função dos erros 

cometidos, de acordo com os itens referidos no quadro 2.  

Serão sujeitos a descontos todos os erros relacionados com a utilização incorreta do material de laboratório 

e aparelhos de medida, o desrespeito pelas regras de segurança, a utilização incorreta da terminologia 

científica, a análise e discussão dos resultados, as unidades de grandeza não expressas ou expressas de forma 

incorreta e os cálculos.  

 

DURAÇÃO 

 

A prova (Prática) tem uma duração de quarenta e cinco minutos (45’). 

 

MATERIAL AUTORIZADO 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.  

As respostas são registadas em folha própria – modelo relatório, fornecida pelo estabelecimento de ensino.  

Não é permitido o uso de corretor e não deve dar respostas a lápis. 

O aluno deve ser portador de bata. 

  
 
Ponderação: 50% 

Aprovado em reunião de Conselho 

Pedagógico de ___/____/______ 

O diretor: 

__________________________ 


