INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO

2022

Prova 96

3.º Ciclo do Ensino Básico

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 de avaliação

•

Caracterização da prova

•

Critérios gerais de classificação

•

Material

•

Duração

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens
Essenciais da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, bem como a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e os normativos legais em vigor. Permite avaliar a aprendizagem passível de
avaliação numa prova oral de duração limitada, incidindo sobre as aprendizagens nos domínios dos
Direitos Humanos, Desenvolvimento Sustentável e Educação Ambiental.
Os domínios de Cidadania e Desenvolvimento que constituem objeto de avaliação são os que se apresentam no quadro 1:

Quadro 1 – Domínios
Domínios/Conteúdos
Direitos Humanos
Desenvolvimento Sustentável
Educação Ambiental

Caracterização da prova
A prova é do tipo oral.
A prova é cotada para 100 pontos.
A prova oral é feita com a presença de um júri constituído por três elementos.
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A prova é constituída por questões de resposta aberta e fechada tendo como suporte imagens, textos,
frases ou pequenos vídeos.

Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de classificação.
Os critérios de classificação para cada domínio/questão apresentam-se organizados por níveis de desempenho descritos na grelha de registo de observação do desempenho do aluno.
A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação, expressa por um número inteiro, previsto na Ficha de Registo de observação.
Qualquer desempenho que não atinja o nível mais baixo é classificado com zero pontos.
A classificação final a atribuir ao examinando resulta da soma das pontuações atribuídas aos diferentes
domínios.

Material
Todo o material que possa vir a ser necessário, será fornecido pelo júri no momento da prova.

Duração
A prova tem a duração máxima de 15 minutos.
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