INFORMAÇÃO - Prova DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA - COMPONENTE PRÁTICA- 1ª / 2ª FASE
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2021

Prova 302 – Componente Prática
Duração da Prova: 90 minutos + 30 minutos de tolerância
12.º Ano de Escolaridade

1. Objeto de avaliação

1. Objeto de avaliação
A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Programa de Biologia) e permite
avaliar um conjunto de competências que decorrem da operacionalização dos conteúdos concetuais
e procedimentais enunciados nas diferentes Unidades do Programa, desenvolvidas nos domínios do
«saber» e do «saber fazer». Em alguns itens estas competências são expressas através da
composição de texto.
A avaliação será efetuada em prova prática de duração limitada, nomeadamente sobre as seguintes
competências:


Observar;



Experimentar;



Interpretar informação científica;



Executar procedimentos;



Recolher dados



Analisar criticamente situações;



Usar e compreender linguagem científica;



Registar, ler e argumentar usando linguagem científica;



Conhecer e alicar normas e regras de segurança

A unidade a avaliar apresenta-se no Quadro I
Quadro I
Unidade 1
Reprodução humana e manipulação da fertilidade
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2. Características e estrutura da prova
A prova prática corresponde à execução de um plano experimental e na elaboração do respetivo
relatório.
A prova prática é cotada para 200 pontos. A componente prática tem uma ponderação de 30%
na classificação final de Exame de Equivalência à Frequência.

3. Critérios gerais de classificação
O júri que irá observer diretamente o desempenho laboraorial do aluno deverá verificar o
cumprimento das seguintes etapas práticas:

Plano experimental

Relatório

Item
Execução do protocol
Cumprimento das regras de
segurança
Manipulação do material
Arrumação e limpeza da
área de trabalho
Organização/Estrutura
Procedimento
Apresentação dos resultados
Discussão dos resultados
Conclusão

% da cotação da prova

50

50

4. Material
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. As
respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).
Não é permitido o uso de corretor.
O aluno deve ser portador de bata.

5. Duração da Prova: 90 minutos + 30 minutos de tolerância

Nota: A classificação final da disciplina é dada pela média ponderada e arredondada às unidades
das classificações obtidas nas duas componentes sendo a ponderação,
70 % para a Prova Escrita e 30 % para a Prova Prática.
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