ENSINO BÁSICO – 2º CICLO

INFORMAÇÃO – PROVA de Equivalência
à Frequência

Ano letivo: 2021/2022

Disciplina: Cidadania e Desenvolvimento

Código: 65

Duração:
Prova oral: 15 minutos

1ª/ 2ª Fases

Introdução
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 2º ciclo, de
Cidadania e Desenvolvimento, a realizar em 2022.

1.Objeto de Avaliação
A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor, nomeadamente a Estratégia Nacional
de Educação para a Cidadania, Aprendizagens Essenciais, Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade
Obrigatória e a Estratégia de Educação para a Cidadania do Agrupamento de Valongo, e permite avaliar
a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada, incidindo sobre as
aprendizagens nos domínios dos Direitos Humanos, Desenvolvimento Sustentável, Saúde e
Sexualidade.
A prova incide sobre os seguintes domínios e temas:

Domínios

Temas

Direitos Humanos

Direitos da criança
Declaração dos direitos humanos
Direito à Educação

Desenvolvimento Sustentável

Recursos energéticos
Reciclagem
17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas

Sexualidade/saúde

Educação alimentar
Educação para os afetos
Atividade física
A higiene pessoal
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2. Caracterização da prova
A tipologia da prova de Cidadania e Desenvolvimento é uma Prova Oral.
Estrutura da Prova Oral
Momentos

Interação
Examinador - Examinando

1º MOMENTO
O
examinando
observa
uma
imagem
caraterizadora de um dos domínios estudados ao
longo do ciclo de estudos. O examinador inicia
um
diálogo
com
o
aluno
sobre a imagem, formulando perguntas de acordo
com um guião de prova.
2ºMOMENTO
O examinando lê um texto. O examinador coloca
questões de acordo com um guião de prova.

Duração

+/- 6 minutos

+/- 6 minutos

3. Critérios Gerais de classificação
O desempenho do examinando será apreciado de acordo com as seguintes categorias:
Categorias

Ponderação

Conhecimento do tema

15%

Eficácia comunicativa

25%

Argumentação

20%

Interação

20%

Espirito critico

20%

Não será atribuída qualquer classificação aos examinandos que revelem total incapacidade de
compreensão e comunicação.

4. Material
Documentos fornecidos pelo docente no momento da prova oral.

5. Duração
A prova oral tem a duração de até 15 minutos.
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