PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique

Informação Prova: Cidadania e Desenvolvimento_ Código 65
6.º ano de escolaridade
2020

Modalidade da prova: Oral

INTRODUÇÃO
O presente documento visa divulgar as características da prova extraordinária de avaliação do 6.º ano
de escolaridade do ensino básico da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, a realizar em 2020 pelos
alunos que se encontram abrangidos pelo Despacho Normativo 3-A/2020.
_________________________________________________________________________________________________________________________

OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova tem por referência o programa de Cidadania e Desenvolvimento do 6.º ano de escolaridade em
vigor. A prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em
domínios do programa da disciplina, passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada. A
prova avalia a aprendizagem nos domínios das aptidões/capacidades e domínios dos conhecimentos.
___________________________________________________________________________________________________________________________

CONTEÚDOS
DOMÍNIO 1 – Direitos Humanos


Valoriza os Direitos Humanos e o seu papel nas sociedades democráticas



Reconhece exemplos de violação dos Direitos Humanos ao longo da História, fazendo a
comparação com a atualidade.



Compreende a importância de convenções internacionais como a Convenção das Nações Unidas,
relativa ao Estatuto dos Refugiados, para a prevenção de situações de abuso de poder sobre
crianças, refugiados e outros migrantes.

DOMÍNIO 2 – Sustentabilidade


Nomeia atentados à natureza.



Reconhece consequências do excesso de poluição ao nível do clima.

DOMÍNIO 3 – Saúde


Reconhece os efeitos da pandemia Covid_19 no quotidiano e hábitos das populações.



Reconhece os aspetos negativos da quarentena e da necessidade de isolamento social.



Refere aspetos positivos da quarentena a uma escala global, nomeadamente ao nível das
questões do desenvolvimento sustentável do Planeta.
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______________________________________________________________________________________

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA
TIPOLOGIA DE ITENS
Itens de seleção:




Escolha múltipla
Completar espaços
Associação/correspondência

Itens de construção:


Resposta curta/restrita

_______________________________________________________________________________________________________________________

CLASSIFICAÇÃO
CONTEÚDOS

ESTRUTURA DA PROVA

COTAÇÕES

GRUPO I
2 QUESTÕES DE SELEÇÃO

20 %

3 QUESTÕES DE ESCOLHA MÚLTIPLA

30%

DOMÍNIO A – DIREITOS HUMANOS

GRUPO II
DOMÍNIO B – SUSTENTABILIDADE
2 QUESTÕES DE CONSTRUÇÃO

GRUPO III
DOMÍNIO C - SAÚDE

25%

25%

2 QUESTÕES DE CONSTRUÇÃO

______________________________________________________________________________________
DURAÇÃO
A prova tem a duração de 15 minutos.
______________________________________________________________________________________
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