Ano Letivo de 2021/2022
INFORMAÇÃO - PROVA DE E QUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

Cidadania e Desenvolvimento

2022

Código da prova - 66
9.º Ano de Escolaridade
Decr eto-Lei 55/2018; Despacho Nor mativo 7A/2022

Modalidade da prova: Oral

Duração: Prova Oral: 15 minutos
OBJETO DE AV ALIAÇÃO
INTRODUÇÃO
O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3.º Ciclo do
Ensino Básico da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, a realizar em 2022, nomeadamente:
▪
▪
▪
▪
▪

Objeto da avaliação;
Caracterização da prova;
Critérios gerais de classificação;
Duração;
Material Autorizado.

OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova tem por referência a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (do Grupo de Trabalho
criado pelo Despacho nº 6173/2016, de 10 de maio) que integra um conjunto de competências e
conhecimentos, em convergência com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PA) e com
as Aprendizagens Essenciais de Cidadania e Desenvolvimento (AE).
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/cidadania_e_desenvolvi
mento.pdf
A prova incidirá sobre os Domínios definidos para o 3º ciclo de escolaridade.

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA
A prova será constituída por uma Prova Oral que pode ter como suporte imagens, textos ou pequenas
indicações escritas.
A prova concretiza-se através da interação examinador/examinando e da produção individual do
examinando, tendo por base os temas dos domínios de referência da Estratégia Nacional de Educação
para a Cidadania.
A prova incidirá sobre dois dos três Domínios que se apresentam:
•

Direitos Humanos (evolução dos direitos humanos; atentados aos direitos das crianças).

•

Igualdade de Género (as mulheres na liderança: números, ambiguidades e dificuldades ).

•

Educação ambiental (a proteção do ambiente e boas práticas ambientais)

A prova oral é cotada para 100 pontos.
Página 1 de 2
Prova de CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO – Código 22 – 2021/22

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
Os critérios de classificação têm por base descritores relativos ao conhecimento do aluno nos domínios
de Cidadania e Desenvolvimento testados.
O examinando será avaliado nas seguintes categorias:
Conhecimento dos temas propostos

30 pontos

Capacidade de análise/pensamento crítico

40 pontos

Capacidade de comunicação/argumentação

30 pontos

DURAÇÃO
Prova Oral
A prova tem a duração máxima de 15 minutos.

MATERIAL AUTORIZADO
O aluno não necessita de qualquer material, uma vez que a prova é oral.
Não pode consultar quaisquer suportes.
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