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Prova 96
3º Ciclo do Ensino Básico

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3º ciclo do
ensino básico da disciplina de cidadania e Desenvolvimento.
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação e da
Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania em convergência com o Perfil dos Alunos à Saída
da Escolaridade obrigatória e com as Aprendizagens Essenciais.
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:
• Objeto de avaliação;
• Caracterização da prova;
• Material;
• Duração.

OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Estratégia Nacional de Educação
para a Cidadania, Aprendizagens Essenciais e Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória) e
permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada, incidindo
sobre as aprendizagens nos domínios dos Direitos Humanos, Igualdade de Género,
Interculturalidade, Risco, Saúde, Voluntariado, Media, Segurança, Defesa e Paz, Segurança
Rodoviária, Bem Estar Animal, Desenvolvimento Sustentável e Educação Ambiental.
Serão objeto de avaliação as seguintes competências:
- Linguagem e textos: Utilizar uma linguagem adequada e ter um discurso claro e coerente numa
exposição oral;
- Informação e comunicação: Conseguir distinguir fato de opinião;
- Pensamento crítico e criativo: Fazer apreciações críticas e fundamentá-las;
- Saber científico, técnico e tecnológico: Estabelecer relações entre outros saberes e a cidadania.

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA
A prova é oral e é feita com a presença de um júri constituído por três elementos. A prova é
constituída por questões de resposta aberta e fechada tendo como suporte imagens, textos, frases
apresentadas ou pequenos vídeos.

MATERIAL
O material necessário será fornecido pelo júri, no momento da prova.

DURAÇÃO
A prova tem a duração de 15 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar esse limite de tempo.
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