Informação – Prova de Equivalência à Frequência
96 – Cidadania e Desenvolvimento

2022

9.º Ano de Escolaridade
Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, na redação atual. Regulamento de Exames, na sua redação atual
Introdução
O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência da Disciplina de
Cidadania e Desenvolvimento, a realizar em 2022, nomeadamente:
o O objeto de avaliação;
o As características e a estrutura;
o Os critérios de classificação;
o A duração.
1. Objeto de avaliação
A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Aprendizagens Essenciais de Cidadania e
Desenvolvimento) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração
limitada.
A prova incide sobre os domínios das Aprendizagens Essênciais do 9.º ano de escolaridade.
Objetivos específicos


Reconhecer a importância do
Desenvolvimento Sustentável e da
cooperação pessoal e local.



Reconhecer e prevenir a Violência em
Meio
Escolar;
Bullying
e
Cyberbullying.

Domínios

- Desenvolvimento sustentável.

- Saúde e sexualidade.

2. Características e estrutura
A estrutura da prova sintetiza-se no quadro seguinte.
Momento

Interação
professoraluno

Objetivos específicos

Tempo

Cotação (em pontos)

15

100

Identificar as temáticas propostas.
Propostas de atuação em conformidade com as
temáticas, em contexto social.
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Demonstração oral

Avalia-se o desempenho do examinando em atividades de interação e produção orais, recorrendo a um
guião que os classificadores devem seguir.

3. Critérios de classificação
A prova é cotada na escala de 0 a 100 pontos.
A classificação a atribuir resulta da aplicação dos critérios de desempenho do aluno: o desenvolvimento
temático e a coerência, sendo expressa por um número inteiro.
Os critérios de classificação estão organizados por níveis de desempenho.
 O desenvolvimento temático refere-se à capacidade de transmitir conhecimentos/informação e
de se expressar acerca de qualquer um dos domínios/áreas de referência propostos e a Coerência
e coesão refere-se à capacidade de sequenciar ideias e de organizar informação.

4. Duração
A prova tem a duração de 15 minutos.
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Anexo 1

Pontuação

Níveis

Categoria e descritores para a Avaliação da Produção Oral

Desenvolvimento Temático/Coerência e Coesão



N3

100






N2

60






N1

20




Apresenta informação relevante e de forma clara.
Constrói sequências de ideias com coerência.
Recorre a mecanismos de coesão eficazes.

Apresenta informação nem sempre relevante e nem sempre
clara.
Constrói sequências lineares de informação.
Recorre a mecanismos de coesão com alguma eficácia.

Apresenta informação pouco relevante e pouco clara.
Constrói frases isoladas.
Recorre a mecanismos de coesão muito pouco eficazes.
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