DGEstE – DSRN

Código 152365

Informação – Prova de Equivalência à Frequência – 2021
Despacho Normativo n.º 10-A/2021, de 22 de março

Disciplina: Cidadania e Desenvolvimento – código: 96
9.º ano - 3.º ciclo de escolaridade
A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor, nomeadamente a Estratégia Nacional de Educação para a
Cidadania, Aprendizagens Essenciais, Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória e a Estratégia de Educação para a
Objeto de
avaliação

Cidadania do Agrupamento de Escolas de Alfena. Podendo implicar a mobilização de aprendizagens realizadas transversalmente
a nível disciplinar e multidisciplinar, a prova incide, sobretudo, sobre um, ou mais, dos seguintes domínios:
 Direitos Humanos;

 Educação Ambiental;

 Igualdade de Género;

 Saúde.

Tipo de prova: Oral
A prova decorre da interação professor/aluno, contemplando a realização de diversas atividades conducentes à avaliação das
aprendizagens, como por exemplo:
Características e
estrutura

- Visionamento de um documentário/videoclip/notícia e resposta a questões sobre os conteúdos temáticos apresentados;
- Visualização de imagens e reflexão sobre as questões tratadas;
- Apresentação e defesa de um ponto de vista sobre o(s) tema(s) proposto(s) pelo professor;
- Debate de ideias e sugestões para resolução de um problema/dilema / exercício de simulação.
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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 de 0 a 100.
As respostas incompreensíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.
Na avaliação do(a) aluno(a) serão observados os seguintes critérios gerais:
Cotação (em pontos)

Critérios gerais de
classificação

O/A aluno(a) sabe interpretar, selecionar, organizar a informação e usar
adequadamente a expressão oral para estruturar o pensamento e comunicar.

20

O/A aluno(a) articula ideias, apresenta as suas opiniões, fundamentando-as e defendeas com argumentos válidos.

20

O/A aluno(a) analisa criticamente a realidade e escolhe a estratégia adequada à
resolução da situação /problema.

30

O/A aluno(a), no seu discurso, manifesta tolerância e respeito pelos outros.

30
Total

Material

O material a utilizar durante a prova será disponibilizado pelo júri.

Duração

A prova tem a duração máxima de 15 minutos.

100
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