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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

Cidadania e Desenvolvimento
2020
Prova 65
2º Ciclo do Ensino Básico

O presente documento divulga informação relativa à prova oral do exame de equivalência à frequência
do 2º Ciclo, do ensino básico, da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, a realizar em 2020,
nomeadamente:






Objeto de avaliação
Caracterização da prova
Material
Duração
Critérios gerais de classificação

Objeto de avaliação
A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Estratégia Nacional de Educação para
a Cidadania, Aprendizagens Essenciais e Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória) e permite
avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada, incidindo sobre as
aprendizagens nos domínios da saúde, educação ambiental e direitos humanos.

Caracterização da prova
A prova é cotada para 100 pontos.

Distribuição da cotação pelos domínios de referência
Domínios de referência
Saúde
Educação Ambiental
Direitos Humanos
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Cotação
(em pontos)
40
30
30
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O aluno realiza a prova oral, com recurso a suporte textual. A prova desenvolve-se em três momentos:




Leitura, pelo avaliado, de um texto.
Resposta a um questionário elaborado a partir do texto lido pelo aluno e que permita a
mobilização de conhecimentos no domínio da Saúde e da Educação Ambiental.
Leitura, pelo avaliado, de informações sobre os Direitos Humanos e resposta a questões que
incidam sobre conteúdos do domínio em avaliação.

Material
O material a utilizar será disponibilizado pelo professor interlocutor, no momento da prova oral.

Duração
A duração da prova oral não deve ultrapassar os 15 minutos.

Critérios gerais de classificação
Não será atribuída classificação a produções orais que se afastem completamente do foco da pergunta
ou que não obedeçam ao (s) tema (s) proposto (s).
Os enunciados produzidos devem evidenciar:
 Capacidade para interpretar, selecionar, organizar a informação e usar adequadamente a expressão
oral para estruturar o pensamento e comunicar.
 Capacidade para emitir opiniões, fundamentadas em argumentos válidos.

Prova65

Página 2|2

