PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO 3.º CICLO
Ano Letivo 2021/2022
INFORMAÇÃO - PROVA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO
(código 96)

1. OBJETO DA AVALIAÇÃO

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Perfil do Aluno à
Saída da Escolaridade Obrigatória, Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e
Aprendizagens Essenciais) e a Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola e
permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada,
incidindo sobre domínios definidos para o ciclo de escolaridade.

2. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA

A prova de equivalência à frequência de Cidadania e Desenvolvimento é uma Prova
Oral.
A prova poderá ter como suporte recursos didáticos diversificados: textos, imagens ou
vídeos.

2.1. ESTRUTURA

A prova incidirá sobre um dos domínios referidos nos conteúdos.
No decorrer da prova poderá ser utilizado um ou mais recursos didáticos dos tipos
enunciados.
As atividades a desenvolver decorrerão da interação entre professor interlocutor –
aluno, que poderá ser desenvolvida após a análise de um ou vários dos recursos didáticos
selecionados e serão centradas na prestação individual do aluno às questões/ instruções
que lhe forem dadas.
2.2. CONTEÚDOS

A prova incidirá sobre um dos seguintes domínios:
•
•

Direitos Humanos;
Saúde;
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•

Instituições e participação democrática.

3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
A classificação da prova é expressa na escala percentual de 0 a 100, utilizando os
seguintes critérios:
Dimensão

Parâmetro

%

• Adequação à situação e à
comunicação

Interpreta e usa adequadamente a expressão
oral para estruturar o pensamento e comunicar.

25

• Articulação das ideias

Apresenta as suas opiniões, fundamenta-as e
defende-as com argumentos válidos.

25

• Coerência nos princípios

Manifesta um discurso de tolerância, conhece e
exerce os seus direitos e deveres em diálogo e
no respeito pelos outros e evidencia participação
ativa na sociedade.

25

• Pensamento crítico

O aluno analisa criticamente a realidade e
apresenta estratégias apropriadas à resolução
da situação e/ou do problema.

25

4. MATERIAL AUTORIZADO

O material a utilizar durante a prova será disponibilizado pelo professor.
Não é permitida a consulta de qualquer outro material.
Não é necessária a apresentação de qualquer material de escrita.
5. DURAÇÃO

A prova tem a duração de 15 minutos.
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