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PROVA 22 - PROVA ORAL
3º CICLO DO ENSINO BÁSICO
O presente documento visa divulgar as características da Prova Oral de Cidadania e
Desenvolvimento, 3º ciclo, a realizar em 2020, pelos alunos que se encontram abrangidos pelos
planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho.
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e
das orientações para a disciplina.
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:
●
Objeto de avaliação
●
Caracterização da prova
●
Duração
●
Critérios gerais de classificação
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 sobre os temas obrigatórios para o ciclo e os domínios
da atitude cívica individual, relacionamento interpessoal e relacionamento social e intercultural.
CARACTERIZAÇÃO DA PROVA
A prova oral sintetiza‐se no Quadro 1.
Quadro 1‐ Tipologia da prova

Temas a tratar

Tipos de atividade

• Direitos Humanos
• Igualdade de Género
• Interculturalidade
• Sexualidade
• Media
• Risco
Leitura de um texto
Interação professor interlocutor‐aluno
Prestação individual do aluno

Os descritores de desempenho esperados, em função dos domínios em avaliação, são
apresentados no Quadro 2.
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Quadro 2 – Domínios e descritores de desempenho

Interação
e
Prestação

Domínios

Descritores de desempenho

Atitude cívica individual

Perante os temas assume uma atitude individual responsável.

Relacionamento
interpessoal

Perante os temas defende opiniões de relacionamento
interpessoal aceites.

Relacionamento social e
intercultural

Perante os temas assume opiniões social e culturalmente
aceites.

DURAÇÃO
A prova tem a duração máxima de 15 minutos.
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 domínio
Domínios
Atitude cívica individual
Relacionamento interpessoal
Relacionamento social e
intercultural

Ponderação
40%
30%
30%
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