INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA - ORAL

Cidadania e Desenvolvimento
Prova 96 | 2022
3.º Ciclo do Ensino Básico
O presente documento divulga informação relativa à prova oral de equivalência à frequência
do 3º ciclo do ensino básico da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, a realizar em 2022,
nomeadamente:

1 - Objeto de avaliação
2 - Características e estrutura
3 - Critérios de classificação
4 – Material
5 – Duração

OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as

aprendizagens essenciais desta disciplina e a Estratégia de Educação para a Cidadania
na Escola (EECE) e constitui um instrumento fundamental de orientação do trabalho
desenvolvido na escola, no sentido de concretizar os desafios da Estratégia Nacional de
Educação para a Cidadania (ENEC).

No ano letivo de 2021/2022, são objeto de avaliação as competências pessoais, sociais,
conhecimentos e aprendizagens e pensamento crítico e criativo.
A demonstração destas competências envolve a mobilização dos domínios estudados e os
respetivos processos de operacionalização.
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CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA
A prova oral apresenta 2 partes: Parte 1 – Interpretação de uma imagem ; Parte 2- Análise
de um texto.
Em todas as partes que constituem esta prova serão explorados conteúdos no âmbito dos
temas abordados, nomeadamente: Saúde; Educação Ambiental e Desenvolvimento
Sustentável; Educação para os Valores.

PARTE I - Interpretação de uma imagem
Esta parte consiste na descrição de uma imagem (produção individual do aluno) relacionada
com um dos conteúdos temáticos indicados. Esta atividade tem como suporte uma imagem
que será projetada no quadro interativo, ou facultada em suporte de papel.
Cotação total desta parte da prova: 50%

PARTE II - Análise de um texto.
Esta parte consiste na leitura (em voz alta) de um texto e na resolução de atividades de
análise e interpretação. Cotação total desta parte da prova: 50%

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
Os critérios de classificação da prova oral são os seguintes.

Avaliação dos seguintes parâmetros / categorias:
- Demonstra ter interiorizado conhecimentos sobre os temas tratados
-10%

PARTE I – 50%

-Aplica os conhecimentos adquiridos nos processos de tomada de
decisão-10%

Interpretação de uma imagem - Revela capacidade comunicativa -10%
-Analisa criticamente a informação recebida-10%
-Desenvolve ideias e soluções novas, aplicando-as em diferentes
contextos-10%

PARTE II – 50%

Análise de um texto

Avaliação dos seguintes parâmetros / categorias:
- Demonstra ter interiorizado conhecimentos sobre os temas tratados
-10%
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-Aplica os conhecimentos adquiridos nos processos de tomada de
decisão-10%
- Revela capacidade comunicativa -10%
-Analisa criticamente a informação recebida-10%
-Desenvolve ideias e soluções novas, aplicando-as em diferentes
contextos-10%

MATERIAL (fornecido pelo júri): enunciado e imagem.
DURAÇÃO : a prova oral terá a duração máxima de 15 minutos.
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