INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO ENSINO BÁSICO – 1º CICLO

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO

2022

Prova 48
4.º Ano de Escolaridade

Em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º55/2018, de 6 de julho, e na Carta de Solicitação
n.º1/2021,de 9 de julho, a avaliação externa tem como referenciais de base o Perfil dos Alunos à
Saída da Escolaridade Obrigatória, homologado pelo Despacho n.º 6478/2017, publicado no Diário da
República,2.ªsérie, n.º143, de 26 de julho.
1- OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Estratégia Nacional de Educação
para a Cidadania, Aprendizagens Essenciais e o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória) e
permite avaliar a aprendizagempassível de avaliação numa prova oral de duração limitada, incidindo
sobre as aprendizagens nos domínios de referência: Igualdade de Género, Desenvolvimento
Sustentável, Sexualidade e Educação Financeira.
2- CARACTERIZAÇÃO E ESTRUTURA DA PROVA
A prova incidirá apenas sobre um dos domínios referidos anteriormente, tendo por suporte
pequenos textos, imagens ou vídeos.
A- PROVA ORAL
Tipo de atividade
 Produção / Interação oral.
Poder-se-á proceder a:
 leitura/audição de frase (s), texto, imagem ou vídeo;
 análise de frase (s), texto, imagem ou vídeo;
 comentário de frase (s), texto, imagem ou vídeo.

A classificação da prova oral é expressa na escala percentual de 0 a 100.

3- CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
A valorização dos domínios na prova apresenta-se no quadro seguinte:
Competência (conhecimentos e capacidades)

Cotação
(em pontos)

• Evidencia a apropriação de conhecimentos associados aos temas propostos.
• Refere práticas de cidadania ativa, associadas aos domínios/temas propostos.

30

• Seleciona e organiza informação relevante de acordo com a tarefa.
• Domina instrumentos diversificados para descrever, avaliar e mobilizar
informação.

30

• Expressa opinião fundamentada e oportuna.
• Revela espírito crítico, criatividade e iniciativa.
• Argumenta, evidenciando a apropriação de conhecimentos e assertividade.

40

Total: 100
Será utilizado um guião da prova e uma lista de verificação para o registo da prestação do avaliado.
- As respostas incompreensíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas
com zeropontos.
-Não será atribuída classificação a produções orais que não obedeçam ao tema proposto/ ou às
respostas que não se adequem às questões apresentadas.

4- MATERIAL
 O material a utilizar será disponibilizado pelo professor interlocutor.
 Não é permitida a consulta de dicionário.

5- DURAÇÃO


A prova tem a duração de 15 minutos.

