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ESCOLA E.B. 2º E 3º CICLOS DR. JOÃO DE BARROS 

AGRUPAMENTO DA ZONA URBANA DA FIGUEIRA DA FOZ 

Informação - Prova Extraordinária de Avaliação 

Cidadania e Desenvolvimento 2020 

2º Ciclo de Ensino Básico 5º ano de escolaridade 

Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de agosto 

 

 

O presente documento divulga informação relativa à Prova Extraordinária de Avaliação do 5º ano de 

escolaridade da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, a realizar em 2020, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caraterização da prova 

 Material 

 Duração 

 Critérios gerais de classificação 

 
 

1. Objeto de avaliação 
 

A Prova Extraordinária de Avaliação de Cidadania e Desenvolvimento tem como referencial de avaliação os 

documentos curriculares em vigor relativos ao 2º ciclo do ensino básico, nomeadamente nas Aprendizagens 

Essenciais, com especial enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória. 

A prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova de duração limitada, enquadrada 

por um conjunto de aptidões/capacidades, nomeadamente: 

 

 Selecionar e identificar informação explícita e implícita dos materiais apresentados; 

 Demonstrar autonomia na realização da atividade; 

 Aplicar o vocabulário específico dos domínios selecionado e com correção linguística; 

 Mobilizar informação, de forma crítica e autónoma transformando-a em conhecimento; 

 Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade. 

 
 

2. Caraterização da prova 
 

A prova integra 2 itens, relativos aos conteúdos do 5º ano e reflete uma visão integradora e articulada dos 

diferentes conteúdos programáticos da disciplina. 

Os conteúdos que constituem objeto de avaliação, bem como a respetiva valorização, são os que se 

apresentam no quadro 1. 
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Quadro 1 – Valorização relativa aos domínios/subdomínios 
 

 
Domínios 

 
Subdomínios 

Estrutura 
da Prova 

Valorização 
(em pontos) 

 
 
 

Direitos 

 
 Conhecer a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos; 
 

 Refletir sobre qualquer tipo de 
discriminação; 

 

Análise de imagens, 
orientadas por duas 
questões: uma questão 
aberta/resposta extensa e 
outra de resposta fechada 
(seleção). 

 
 
 

Questões resposta fechada: 
 correspondência 

 texto lacunar 

Oralidade: 

 Apresentação de 
opiniões sobre os 
temas abordados, 
que revelem 
conhecimentos 
sobre o assunto. 

 Pertinência da 
informação 
selecionada 

 Correção 
linguística 

 

Humanos  

 
Questões/respostas 

 50 pontos 
  

 
 Identificar a política dos 3R; 

 Compreender a necessidade de 

proteger o ambiente; 

 Reconhecer a importância da 

reciclagem; 

 Compreender a necessidade de 

poupar recursos naturais. 

 
 

 
Educação 

 

Ambiental  

 Apresentação oral 

 50 pontos 

  Total:100 pontos 

 
A prova apresenta a abordagem de dois domínios. O/A aluno/a responde a questões sobre os temas em 

análise. A apresentação oral tem como suporte os assuntos abordados nas questões escritas. A soma das 

pontuações da Estrutura da Prova perfaz cem pontos, distribuídos cinquenta pontos para a resposta, por 

escrito, às questões e cinquenta pontos para a sua apresentação oral. 

 

3. Material 

Enunciado da prova 

Esferográfica azul ou preta. (Não é permitido o uso de corretor) 

4. Duração 

Total de 90 minutos (75 minutos para responder, por escrito, às questões propostas; 15 minutos para 

apresentação oral). 

5. Estrutura da prova 
 

A prova é constituída por dois grupos. 

- O Grupo I avalia o domínio Direitos Humanos, através de itens de resposta extensa e de seleção. 

- O Grupo II avalia o domínio Educação Ambiental, através de item de correspondência e de texto 

lacunar. 
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6. Critérios de classificação 

Grupo I 

1.1. 

Questão de resposta extensa – A cotação total desta questão será atribuída tendo como princípio a 

leitura e compreensão dos artigos mencionados na Declaração dos Direitos Humanos. Será tida em conta a 

clareza e objetividade da exposição, atendendo a análise feita à imagem apresentada. 

2. 

Questão de resposta fechada - seleção - A cotação total do item é atribuída às respostas que 

apresentem de forma inequívoca as duas opções corretas. 

São classificadas com um ou zero pontos as respostas em que seja assinalada, respetivamente, uma 

opção correta ou nenhuma opção correta 

 

Grupo II 

3.1. 

 

Questão de Associação/correspondência 
 

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. 

 Considera-se a cotação total a correta associação global do conjunto. 

 Considera-se cotação zero qualquer associação/correspondência que relacione um elemento de um 

dado conjunto com mais do que um elemento do outro ou qualquer associação/correspondência que 

relacione de forma incorreta um elemento de um dado conjunto a um elemento de outro conjunto. 
 

3.2. 

Considera-se um ponto para cada palavra considerada correta no preenchimento de cada espaço 

lacunar. 

 

Prova oral: 

 Organização e Coerência – 10 pontos 

Correção linguística – 10 pontos 

Adequação do vocabulário – 10 pontos 

Reflexão sobre as aprendizagens – 10 pontos 

Defesa do trabalho escrito – 10 pontos 

 

  


