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9.º Ano de Escolaridade

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência da disciplina
de CIDADANIA & DESENVOLVIMENTO, a realizar em 2022, nomeadamente:

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 essenciais a
desenvolver no terceiro ciclo, como constam da legislação respetiva e da Estratégia de Educação para
a Cidadania na Escola (EECE).

Domínios e temas
A prova incide sobre os seguintes domínios e temas:

Domínio - Direitos Humanos
Tremas: O que são os Direitos Humanos? Violação dos Direitos Humanos.
Domínio – Media
Temas: Redes sociais, segurança na internet, tipos de informação, fake news.
Domínio – Saúde
Temas: Alimentação saudável, hábitos de higiene.
Domínio – Literacia Financeira/Educação para o consumo
Temas: Consumir: informação qualidade segurança, consumidor responsável.

Características e estrutura
O tipo de prova é oral.
A prova incidirá apenas sobre dois dos domínios, escolhidos pelo aluno.
A sequência de tarefas pode desenvolver os seguintes tipos de atividades:
•Visionamento de um documentário/videoclip/notícia;
•Leitura/audição 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.
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Critérios gerais de classificação
Na prova oral serão seguidos os seguintes critérios:

O aluno sabe interpretar, selecionar, organizar a informação e
Comunicação/conhecimento

usar adequadamente a expressão oral para estruturar o

25%

pensamento e comunicar.
Competências de
participação
Competências pessoais e
sociais
Pensamento critico e
criativo

O aluno apresenta as suas opiniões, fundamentando-as e
defendendo-as com argumentos válidos.

25%

O aluno no seu discurso manifesta tolerância e rejeita todas as
formas de discriminação e de exclusão social.

25%

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

25%

Duração
A prova tem a duração de 15 minutos.

Material autorizado
O material a utilizar será disponibilizado pelo docente interlocutor no momento da prova oral.
Não é permitida a consulta de dicionário e/ou prontuário.
Não é necessária a apresentação de qualquer material de escrita.
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