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Cidadania e Desenvolvimento 
 Para: 

 Reprografias 

Prova  65| 2022  Portal do Agrupamento 

Tipo de Prova – Oral  Diretores de Turma 

2º ciclo 

Despacho Normativo 7-A/2022, de 24 de março 

 

 Associação de Pais e Encarregados de Educação 

 Biblioteca /CRE 

 

Esta informação dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

•• Objeto de avaliação; 

•• Caracterização da Prova; 

•• Material autorizado; 

•• Duração; 

•• Critérios gerais de classificação. 
  

 

Importa ainda referir que o grau de exigência decorrente dos itens e o grau de aprofundamento, evidenciado 

nos critérios de classificação, estão balizados pelo Programa e metas definidos para esta disciplina, em 

adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito. 

 

Objeto da Avaliação 
A prova tem por referência as orientações para a área curricular de Cidadania e Desenvolvimento, a Estratégia 

Nacional de Educação para a Cidadania e a Estratégia de Educação para a Cidadania do Agrupamento em 

convergência com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e com as Aprendizagens Essenciais 

e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada, incidindo sobre 

os domínios temáticos obrigatórios para o ciclo e os domínios da atitude cívica individual, relacionamento 

interpessoal e relacionamento social e intercultural. 

 

Caracterização da Prova 
A prova oral sintetiza-se no Quadro 1. 

A prova incidirá apenas sobre dois dos domínios referidos, tendo por suporte pequenos textos, imagens ou 

vídeos. 

 

Quadro 1 – Tipologia da prova 

 

Domínios temáticos 

▪ Direitos Humanos 

▪ Igualdade de Género 

▪ Interculturalidade 

▪ Desenvolvimento Sustentável 

▪ Educação Ambiental 

▪ Saúde 
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Tipos de atividade 

Análise dos documentos. 

Interação professor interlocutor – aluno. 

Prestação individual do aluno. 

 

Os descritores de desempenho esperados, em função dos domínios em avaliação, são apresentados no quadro 

2. 

 

Quadro 2 – Estrutura da prova 

 

 Domínios Descritores do Desempenho 

Interação  
e 

Prestação 

Atitude Cívica 
Individual 

Mobiliza conhecimento adquirido e aplica-o. 

Relacionamento 

Interpessoal 

Comunica com diferentes finalidades, 

apresentando as suas ideias. 

Relacionamento 

social e intercultural 

Intervém defendendo opiniões sustentadas nos 

valores da igualdade, da democracia e da justiça 

social. 

 

Material 
O material a utilizar é fornecido pelo júri. 

 

Duração 
A prova tem a duração máxima de 15 minutos. 

 

Critérios de Classificação 
A classificação da prova é expressa numa escala percentual de 0 a 100.  

 

Quadro 3 – Ponderação por domínio 

 

Domínios Ponderação 

Atitude Cívica Individual 35% 

Relacionamento Interpessoal 35% 

Relacionamento social e intercultural 30% 

 


