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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 2.º ciclo do 

ensino básico da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, a realizar em 2020, nomeadamente:   

• Objeto de avaliação; 

 • Caracterização e estrutura da prova; 

 • Critérios gerais de classificação; 

 • Material autorizado; 

 • Duração. 

A informação apresentada neste documento não dispensa a consulta da legislação em vigor e da Estratégia 

Nacional de Educação para a Cidadania em convergência com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

obrigatória e com as Aprendizagens Essenciais. 

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Estratégia Nacional de Educação para a 

Cidadania, Aprendizagens Essenciais, Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória e a Estratégia de 

Educação para Cidadania e Desenvolvimento do Agrupamento) e permite avaliar a aprendizagem passível de 

avaliação numa prova oral de duração limitada, incidindo sobre as aprendizagens nos domínios e temas a 

desenvolver no 3º ciclo. 

Na prova serão avaliadas aprendizagens relativas a um dos domínios/temas seguintes: 

• Empreendedorismo 

• Literacia financeira e educação para o consumo 

• Igualdade de Género 

• Sexualidade 

• Interculturalidade 

• Risco 

• Direitos Humanos 

• Educação Ambiental 

• Mundo do Trabalho 

• Desenvolvimento Sustentável 

• Instituições e participação democrática 

 

3. CARACTERIZAÇÃO E ESTRUTURA DA PROVA 

 

A tipologia da prova de Cidadania e Desenvolvimento é uma Prova Oral.  

A classificação da prova oral é expressa na escala percentual de 0 a 100 
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A prova incidirá apenas sobre dois dos domínios referidos, tendo por suporte pequenos textos, imagens ou 

vídeos.  

 

 

4. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 
A valorização dos domínios na prova apresenta-se no quadro seguinte: 

Competência Classificação 

Analisa e aplica corretamente a informação. Utiliza e aplica diferentes tipos de linguagens 

e símbolos. 
25 

Pesquisa, seleciona, organiza e transforma a informação em conhecimento. Utiliza instru-

mentos diversificados para pesquisar informação de forma crítica e autónoma. 
25 

Reflete, exprime e fundamenta opiniões sobre os temas tratados 25 

Desenvolve ideias e soluções dentro do contexto revelando imaginação e inovação, como 

resultado da interação com os outros. 
25 

 Total: 100 

Será utilizado um guião da prova e uma lista de verificação para o registo da prestação do avaliado. 

As respostas incompreensíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 

pontos.  

5. MATERIAL  

 

• O material a utilizar será disponibilizado pelo professor interlocutor. 

• Não é permitida a consulta de dicionário. 

• Não é necessária a apresentação de qualquer material de escrita 

 

6. DURAÇÃO 

 

• A prova tem a duração de 15 minutos. 

 

Informação Prova elaborada em reunião de departamento de 20/05/2020 

 

Aprovada em reunião de C. Pedagógico a 26/05/2020 

 
A Presidente do Conselho Pedagógico, 
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