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INFORMAÇÃO— PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA — 2021 Despacho Normativo n.º 10-A/2021 de 22 de março

Disciplina: Cidadania e Desenvolvimento Código: 96

3.º Ciclo do Ensino Básico 2021

Duração da Prova: 15 minutos Tipo de Prova: Oral

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 9º ano de escolaridade

do 3.º Ciclo do Ensino Básico da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, a realizar em 2021, nomeadamente:

 Objeto de avaliação

 Caracterização da prova (características, estrutura e critérios gerais de classificação)

 Material

 Duração

OBJETO DE AVALIAÇÃO

Os objetivos da prova prendem-se com a avaliação dos domínios da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento,

definidos para o 9º ano de escolaridade e de acordo com a Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola (EECE),

estando definidos no Quadro I:

Quadro I – Domínios/Temas a Explorar

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA

A tipologia da prova de Cidadania e Desenvolvimento é uma Prova Oral.

A prova incidirá sobre os domínios/temas referidos anteriormente, tendo por suporte pequenos textos, imagens,

gráficos, infografias ou vídeos.

A sequência de tarefas poderá desenvolver a seguinte tipologia de atividades:

Grupos Domínios

I Igualdade de género (direito à educação, direitos das crianças)

II Saúde (promoção da saúde, saúde pública, alimentação e exercício físico)

III Sexualidade (diversidade, direitos, saúde sexual e reprodutiva)

IV Outro opcional mas que esteja contemplado nos domínios/temas a explorar no âmbito da
disciplina
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•Visionamento de um documentário/videoclip/notícia;

•Leitura/audição de um texto (notícia/artigo de uma revista ou jornal…) e resposta a questões relativas aos

conteúdos temáticos envolvidos para cada domínio/tema;

Visualização de imagens/fotografias/gráficos/infografias e resposta a questões relativas aos conteúdos temáticos

presentes nas mesmas.

A classificação da prova oral é expressa na escala percentual de 0 a 100.

As respostas aos itens podem implicar a mobilização de conhecimentos relativos a mais do que um dos domínios. A

prova reflete a complementaridade dos domínios trabalhados/explorados na disciplina.

MATERIAL

Para a prova oral, todo o tipo de material de suporte necessário à sua realização será fornecido pelo examinador.

Após conclusão da prova, o examinando devolve todo o material utilizado.

Não é necessária a apresentação de qualquer material de escrita.

DURAÇÃO

A prova oral tem a duração de 15 minutos.


