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Agrupamento de Escolas de São Martinho do Porto 

Escola sede:  

Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto 

 

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, nomeadamente:  

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência as orientações para a disciplina e a Estratégia para 

Cidadania e Desenvolvimento do Agrupamento e permite avaliar a aprendizagem passível de 

avaliação numa prova oral de duração limitada, incidindo em três dos temas obrigatórios para 

o ciclo e os domínios da atitude cívica individual, relacionamento interpessoal e 

relacionamento social e intercultural. 

 

Características e Estrutura 

A prova oral sintetiza-se no Quadro 1. 

Quadro 1 – Tipologia da prova 

Temas a tratar 

 Direitos Humanos. 

 Desenvolvimento Sustentável. 

 Relações interpessoais. 

Tipos de atividade 

 Leitura e análise de documentos. 

 Interação professor interlocutor-

aluno. 

 Prestação individual do aluno. 

 

Os temas a avaliar terão como suporte um ou mais documentos, como textos (escritos, 

áudio ou icónicos), vídeos, tabelas, figuras e gráficos. 
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 Os descritores de desempenho esperados, em função dos domínios em avaliação, estão 

contemplados no Quadro 2. 

Quadro 2 – Domínios e descritores de desempenho 

 Domínios Descritores de desempenho 

Interação e 

Prestação 

Atitude cívica individual 

Perante os temas, o aluno assume 

uma atitude individual responsável e 

adequada. 

Relacionamento interpessoal 

Perante os temas, o aluno defende 

opiniões de relacionamento 

interpessoal adequadas. 

Relacionamento social e intercultural 

Perante os temas, o aluno assume 

opiniões apropriadas aos níveis social 

e cultural. 

 

Critérios Gerais de Classificação 

A classificação da prova será atribuída em 5 níveis, tendo em consideração a 

ponderação de cada domínio, apresentada no Quadro 3. 

Quadro 3 – Ponderação por domínios 

Domínios Ponderação 

Atitude cívica individual 40% 

Relacionamento interpessoal 30% 

Relacionamento social e 

intercultural 

30% 

 

Duração 

A prova tem a duração máxima de 15 minutos. 

 

Material Autorizado  

O material necessário será fornecido pelo estabelecimento de ensino. 


