INFORMAÇÃO — PROVA

Cidadania e Desenvolvimento

2020

PROVA 65
Prova de equivalência à frequência de Cidadania e Desenvolvimento
2.º Ciclo do Ensino Básico ((Despacho normativo n.º3-A/2020 de 5 de março)

INTRODUÇÃO
O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência
do 2.º ciclo do ensino básico, da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento:
•
•
•
•
•

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

OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova tem por referência a Estratégia para Cidadania e Desenvolvimento do Agrupamento e
reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes domínios da disciplina com a aplicação
passível de ser avaliada numa prova oral de quinze minutos.
CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA
A prova é constituída por dois grupos:
1. Compreensão: competências e conhecimentos de Cidadania;
2. Comunicação oral.
Quadro 1 – Tipologia da prova
Temas

Tipos de atividade

Direitos Humanos
Igualdade de Género
Interculturalidade
Desenvolvimento Sustentável
Educação Ambiental;
Saúde / Sexualidade
Instituições e participação democrática

Leitura de
imagem(s)

texto(s)

ou

observação

Interação professor interlocutor‐aluno
Prestação individual do aluno
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de

Risco
3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
A prova é avaliada por um júri constituído por três professores. A prova será cotada por um
total de 100 pontos distribuídos de acordo com o quadro dois.
Na classificação do aluno serão observados os seguintes critérios de desempenho:
Quadro dois: Ponderação dos domínios e critérios de desempenho
Domínio
Ponderação
Critérios de desempenho
●
Não emite opiniões;
●
Emite opiniões com clareza;
Compreensão
●
Emite opiniões com clareza e
(competências e
manifesta sentido crítico
conhecimentos de
●
Demonstra capacidade de relacionar
50 pontos
Cidadania)
e de alargar a reflexão perante o tema dado
●
Adequa da resposta à questão
formulada;
●
Adequa o vocabulário
●
Evidencia coesão e coerência na
estrutura frásica e textual;

50 pontos

Comunicação oral

●
As respostas que não possam ser claramente identificadas como corretas são
classificadas com zero pontos.
●
Produções orais que não obedeçam ao tema proposto são classificadas com zero
pontos.

MATERIAL
Não

é

necessário

o

aluno

ser

portador

de

qualquer

material.

DURAÇÃO
A prova tem a duração de 15 minutos, sendo a sua realização aberta à assistência do público.

A Coordenadora do Departamento _________________;
Aprovado em Conselho Pedagógico de 25/05/2020 ; O Presidente:_____________________
Assinado de
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forma digital por
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JOSÉ MANUEL
DOS SANTOS DOS SANTOS
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