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INFORMAÇÃO — PROVA 

DISCIPLINA: Cidadania e Desenvolvimento  

PROVA (Código): 65 

  

2.º Ciclo do Ensino Básico 

O presente documento divulga informação relativa à prova de Equivalência à Frequência do 2.º 

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

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (o Perfil dos alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória, os domínios e as aprendizagens essenciais a desenvolver no 2.º ciclo) 

) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada. 

Nesta prova, serão avaliados os conteúdos lecionados ao longo do ciclo. 

De acordo com os documentos curriculares em vigor, os alunos devem ser capazes de 

estabelecer conexões entre diferentes conceitos. Neste sentido, a prova reflete uma visão 

integradora e articulada dos diferentes conteúdos da disciplina. 

 

Caracterização da prova 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas ou dos respetivos 

conteúdos nos documentos curriculares. 

As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de conteúdos relativos a mais 

do que um dos temas. 

A prova é cotada para 100 pontos. 
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A sequência das tarefas pode envolver os seguintes tipos de atividades: 

-Visionamento de um documento/vídeoclip/notícia; 

-Leitura de um texto(notícia/artigo de uma revista…) e resposta a questões relativas aos 

conteúdos temáticos envolvidos; 

Análise de um cartoon; 

Visualização de imagens e reposta relativas aos conteúdos temáticos presentes. 

A distribuição da cotação pelos Domínios na prova apresenta-se no Quadro seguinte. 

Domínios Cotação 

(em pontos) 

Direitos Humanos 

Interculturalidade 

Desenvolvimento Sustentável 

Educação Ambiental 

Igualdade de Género 

Risco 

 

50 pontos 

50 pontos 

 

A prova incidirá sobre dois domínios.  

 

Critérios Gerais de Classificação 

- O aluno sabe interpretar, selecionar, organizar a informação e usar adequadamente a 

expressão oral para estruturar o pensamento e comunicar - adequação à situação de 

comunicação; resposta às questões colocadas, no registo adequado (30%). 

-O aluno apresenta as suas opiniões, fundamentando-as e defendendo-as com argumentos 

válidos - articulação das ideias; grau de desenvolvimento; uso de conetores, riqueza vocabular 

(20%). 

-O alunos manifesta tolerância e rejeita todas as formas de discriminação e exclusão social 

(25%) 
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-O aluno análisa criticamente a realidade e escolhe a estratégia adequada à resolução da 

situação problema (25%). 

 

Material 

O material a utilizar será disponibilizado pelo professor interlocutor. A prova poderá tercomo 

suporte pequenos textos, imagens ou vídeos. 

 

 

Duração 

A prova oral tem a duração de 15 minutos 

 

Proposta em Departamento a: 

     /     /2020 

Coordenador de Dep..:_____________ 

Docentes: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 
Aprovado em Conselho Pedagógico: 

13/05/2020 

Presidente do Conselho Pedagógico: 

________________________________ 

 

Afixado em:      /     /2020 

 


