INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
Cidadania e Desenvolvimento (Prova Oral)

2021

Prova 96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3º Ciclo do Ensino Básico (Decreto- Lei nº 55/2018 de 6 de julho e Despacho Normativo nº 10A/2021) - 9º Ano de Escolaridade

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência de
Cidadania e Desenvolvimento do 3.º ciclo, a realizar em 2021, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Características e estrutura
• Critérios gerais de classificação
• Duração
• Material

1. Objeto de avaliação
A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor, nomeadamente a Estratégia
Nacional de Educação para a Cidadania, as Aprendizagens Essenciais, o Perfil do Aluno à Saída
da Escolaridade Obrigatória e a Estratégia de Educação para a Cidadania do AE Marinha
Grande Poente.
A prova permite avaliar a aprendizagem através da realização de uma prova oral de duração
limitada, incidindo sobre as aprendizagens nos seguintes domínios/temas:
- Direitos Humanos e Igualdade de Género;
- Desenvolvimento sustentável e Educação ambiental;
- Saúde e Sexualidade.
2. Características e estrutura
A tipologia da prova de Cidadania e Desenvolvimento é uma Prova Oral.
A classificação da prova oral é expressa na escala de 0 a 100.
Domínios/Temas
- Direitos Humanos e
Igualdade de Género;
- Desenvolvimento
sustentável e Educação
ambiental;
-Saúde e Sexualidade.

Áreas de competências
do Perfil do Aluno
- Informação e
comunicação
- Bem-estar, saúde e
ambiente
- Pensamento crítico
- Pensamento criativo
- Raciocínio e resolução
de problemas

Conhecimentos, capacidades,
atitudes
Selecionar um dos
domínios/temas e fundamentar a
escolha.
Analisar uma imagem relativa a
um dos domínios/temas:
descrever, interpretar, comentar.
Em relação à imagem, apresentar
propostas de ação, individuais ou
coletivas, para evitar/minimizar o
problemática.

Cotações
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30

30

40

3. Critérios gerais de classificação
A classificação terá em conta os conhecimentos revelados pelo aluno, a qualidade da sua
comunicação, o seu pensamento crítico e criativo, bem como o seu raciocínio tendo em vista a
resolução da problemática apresentada.
4. Duração
A prova tem a duração de 15 minutos.
5. Material
O material necessário será fornecido pelo júri no momento da prova.
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