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Informação - Prova de Equivalência à Frequência

1. Introdução
O presente documento visa divulgar as características da Prova Oral de Cidadania e Desenvolvimento, 3º
ciclo, a realizar em 2021. As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da
legislação e do programa da disciplina.
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:
•
•
•
•
•

Objeto de avaliação;
Características e estrutura;
Critérios gerais de classificação;
Material autorizado;
Duração.

2. Objeto de avaliação
É objeto de avaliação as aprendizagens no âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e permite
avaliar as aprendizagens nos domínios do conhecimento, compreensão e expressão oral.
A prova incide sobre os seguintes domínios e temas:
Domínios

1▪ Direitos Humanos

Temas
- O discurso do ódio online

- A liberdade de expressão e a internet
- Racismo e discriminação online
- Literacia da internet
2▪ Interculturalidade
3▪ Literacia Financeira

Do multiculturalismo ao interculturalismo:
- Sociedades plurais
- Diversidade cultural e religiosa
Planeamento e Gestão do Orçamento:
- Necessidades e desejos
- Despesas e rendimentos
- Risco e incerteza
- Planeamento
- Moeda

Informação Prova - Prova de Equivalência à Frequência de Cidadania e Desenvolvimento (cód. 96) – Ensino Básico

Página 1 de 2

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS – 172169
EBS Lima de Freitas – 402989
EB Setúbal nº9 – 243437
EB Viso – 253467
•Tel 265 541 110

•www.agrupamentolimafreitas.org

•eslimafreitas@gmail.com

3. Características e estrutura
O tipo de prova é oral. A prova incidirá apenas sobre dois dos domínios referidos, tendo por suporte pequenos
textos, imagens ou vídeos. A prova é classificada com um total de 100 pontos.
A prova pode envolver os seguintes tipos de atividades:
● Visionamento de um documentário/videoclip/notícia e resposta a questões relativas aos conteúdos
temáticos envolvidos;
● Leitura de um texto (notícia/artigo de uma revista…) e resposta a questões relativas aos conteúdos
temáticos envolvidos;
● Visualização de imagens e resposta a questões relativas aos conteúdos temáticos presentes.

4. Critérios Gerais de classificação
Na prova oral serão seguidos os seguintes critérios de classificação gerais:
Domínio 1

50 %

Domínio 2

50%

A classificação a atribuir a cada domínio resulta da aplicação dos critérios de classificação específicos.
Será utilizado um guião da prova e uma grelha de classificação para o registo da prestação do avaliado.

5. Material autorizado
O material a utlizar será fornecido pelo professor examinador.
6. Duração
A prova oral tem a duração de 15 minutos.
FIM
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