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3º Ciclo - 1ª e 2ª Fase
Disciplina de Cidadania e Desenvolvimento (22)

Informação – Prova de Equivalência à Frequência
1. Introdução

O presente documento divulga a Informação-Prova da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento,
do 3.º ciclo do ensino básico , conforme previsto na Portarian.º 223-A/2018, de 3 de agosto e no
Despacho Normativo n.º3-A/2020 de 5 de março.
A informação apresentada neste documento não dispensa a consulta da legislação acima referida,
assim como os referênciais de base à disciplina: Aprendizagens Essenciais a desenvolver no segundo
ciclo, Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e o Perfil do aluno à Saída da Escolaridade
obrigatória.
Este documento pretende informar os alunos que realizarem a prova de equivalência à frequência
dos seguintes aspetos :
Objeto de avaliação;
Caracterização da prova;
Critérios de classificação;
Material;
Duração da prova.
2. Objeto de avaliação

A prova tem por referência as orientações para a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e avalia
o conjunto de aprendizagens, de acordo com os referênciais de base incidindo sobre os temas
obrigatórios para o ciclo (Direitos Humanos, Igualdade de Género, Interculturalidade,
Desenvolvimento Sustentável, Educação Ambiental, Saúde, Sexualidade, Media, Instituições e
Participação Democrática, Literacia Financeira e Educação para o Consumo,Segurança Rodoviária,
Risco),e os domínios da Atitude Cívica Individual, Relacionamento Interpessoal e Relacionamento
Social e Intercultural.
3. Caracterização da prova

Prova Oral.
Classificada numa escala de 0 a 100 pontos.
A prova incidirá sobre os seguintes domínios: Igualdade de Género (Papéis de Género ); Educação
Ambiental (importância da água e alterações climáticas) e Saúde (educação alimentar e atividade
física).
A prova basear-se-á na análise critica de um artigo, no visionamento de um vídeo/documentário e
na defesa de um ponto de vista e/ou de uma opinião.

4. Critérios de classificação

A classificação a atribuir é expressa por um número inteiro e serão seguidos os seguintes critérios:
Comunicação – O aluno Interpreta corretamente informação oral eescrita e multimodal e expressase corretamente em diversos contextos de comunicação. (25 pontos)
Pensamento Critico e Criativo- O aluno avalia os raciocínios subjacentes às escolhas efetuadas.
( 25 pontos)
Resolução de problemas- O aluno analisa criticamente a realidade e apresenta estratégias
apropriadas à resolução da situação e/ou do problema.( 25 pontos)
Desenvolvimento Humano e consciência Ambiental- O aluno faz escolhas que contribuem para um
desenvolvimento sustentável. ( 25 pontos)

5. Material

Documentos fornecidos pelo docente no momento da prova.
Não é necessário qualquer material de escrita.
6. Duração

A Prova tem a duração de 15 minutos.

