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Introdução
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação em vigor e do Programa
da disciplina.
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:





Objeto de avaliação
Caracterização da prova
Critérios de classificação
Material

 Duração
Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado dos itens e o
grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão balizados pelo programa, em
adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito.

Objeto de avaliação
A prova de Cidadania e Desenvolvimento tem por referência as Metas Curriculares para o 3.º Ciclo do Ensino
Básico da disciplina que se organizam em domínios
domínios.
A prova avalia o conjunto de aprendizagens de acordo com os referenciais de base: O Perfil dos Alunos à Saída
da Escolaridade Obrigatória, os domínios, os temas e as aprendizagens ess
essenciais
enciais a desenvolver no terceiro
ciclo como constam da legislação respet
respetiva
iva e da Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola (EECE).
DOMÍNIOS:
Domínio: Direitos Humanos
Temas: Trabalho infantil

Caracterização da prova
O tipo de prova é oral.
A prova incidirá apenas sobres o domínio referido anteriormente, tendo por suporte pequenos textos,
imagens ou vídeos.
A prova é classificada com um total de 100 pontos.
A sequência de tarefas pode desenvolver os seguintes tipos de atividades:
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Visionamento de um documentário/videocli
documentário/videoclip/notícia e análise do mesmo;
Leitura/audição de um texto (notícia/artigo de uma revista…) e resposta a questões relativas aos
conteúdos
onteúdos temáticos envolvidos;
Visualização de imagens e resposta a questões relativas aos conteúdos temáticos presentes.

Critérios de classificação
ação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos
apresentados para cada domínio e é expressa por um número inteiro.
As respostas incompreensíveis ou que não possam ser claramente identif
identificadas
icadas são classificadas com zero
pontos.
Na prova oral serão seguidos os seguintes critérios:
• adequação da resposta à questão formulada;
• coesão e coerência na estrutura frásica e textual;
• adequação do vocabulário;
• apresentação e defesa de um ponto de vista sobre o tema proposto.

Material
O material a utilizar será disponibilizado pelo professor interlocutor
interlocutor.

Duração
A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos
minutos.
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