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DISCIPLINA: Cidadania e Desenvolvimento CÓDIGO DA PROVA: 65 

Ensino Básico – 2.º CEB ANO DE ESCOLARIDADE: 6.º  

 
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 2.º 
Ciclo do Ensino Básico da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, a realizar em 2020, pe-
los alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos no Decreto-Lei n.º 
139/2012, de 5 de julho, na sua versão atual, nomeadamente: 
 
• Objeto de avaliação 
• Caracterização da prova 
• Material 
• Duração 
• Critérios de classificação 

 
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e 
do Programa da disciplina. 
Importa ainda referir que o grau de exigência decorrente do enunciado dos itens e o grau de 
aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão balizados pelas Metas Curricu-
lares em adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito. 
 
Objeto de avaliação 
 
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 essenci-
ais a desenvolver no 2.º ciclo como constam da legislação referida e da Estratégia de Educação 
para a Cidadania na Escola (EECE). 
 
Domínios/ Temas 
A prova incide sobre os seguintes domínios e temas: 
 
Quadro 1 

 

Domínio 

 

Temas 

Media 

Comunicar e Informar 
Compreender o Mundo Atual 
Tipos de Media  
Liberdade e Ética, Direitos e Deveres 

Saúde 

Saúde Mental 
Atividade Física;  
Educação Alimentar  
Comportamentos Aditivos/Dependências 

 
Caracterização da prova 
 
A tipologia da prova de Cidadania e Desenvolvimento é uma Prova Oral. 
A classificação da prova oral é expressa na escala percentual de 0 a 100. 
A prova incidirá sobre os domínios referidos, tendo por suporte pequenos textos,  ou imagens. 
A sequência de tarefas pode envolver os seguintes tipos de atividades: 
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- 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 pre-
sentes. 
 
Material 
 
O material a utilizar durante a prova será disponibilizado pelo professor. 
 
Duração 
 
A prova tem a duração de 15 minutos. 
 
Critérios gerais de classificação 
 
Na classificação da prova é considerada a ponderação de cada domínio, apresentada no 
Quadro 2 
 
Domínio Descritores de desempenho Ponderação 
Atitude cívica in-
dividual  

Perante os temas assume uma atitude individual responsá-
vel.  
Apresenta as suas opiniões, fundamenta-as e defende-as 
com argumentos válidos. 

40% 

Relacionamento 
interpessoal  

Analisa criticamente a realidade e escolhe a estratégia ade-
quada à resolução da situação /problema. 

30% 

Relacionamento 
social e intercultu-
ral  

No seu discurso manifesta tolerância e rejeita todas as for-
mas de discriminação e de exclusão social. 30% 

 
 
 
 
 


