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Provas Extraordinárias de Avaliação 

 

 

MATRIZ PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO  junho de 2022 

 

PROVA ORAL  

 

3.º Ciclo do Ensino Básico - 7.º ano 
 

 

1. Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da Prova Extraordinária de Avaliação do 7.º ano do ensino básico da 

disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, a realizar em 2022. As informações apresentadas neste documento não dispensam a 

consulta da legislação em vigor. 

O documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

•Objeto de avaliação 

•Características da prova e estrutura 

•Critérios gerais de classificação 

•Duração 

•Material autorizado 

 
2. Objeto de avaliação: 

A prova de Cidadania e Desenvolvimento tem por referência a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, o Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória bem como as Aprendizagens Essenciais. A prova permite avaliar a aprendizagem 

passível de avaliação numa prova oral de duração limitada. Assim são objeto de avaliação os seguintes domínios: 

 
1. Direitos Humanos (civis e políticos, económicos, sociais e culturais e de solidariedade); 

2. Igualdade de Género;  

3. Interculturalidade (diversidade cultural e religiosa); 

4. Desenvolvimento Sustentável. 

 

3. Características da prova e estrutura 

Os alunos respondem a todas as questões de forma oral, desenvolvendo os temas apresentados. 

A prova está estruturada em três grupos com uma questão para cada. Os Domínios fazem parte do 1.º Grupo de carácter 

obrigatório, no ciclo. 

 

4. Critérios gerais de classificação 

A prova é cotada para 100 pontos. 

As classificações a atribuir às respostas são expressas em números inteiros e resultam da aplicação dos critérios da disciplina. 

A ausência de resposta a qualquer dos itens corresponde  à classificação de zero, nesse item. 

Para a classificação das respostas serão considerados, em partes iguais,  os seguintes critérios:  

1. Conteúdo  

2. Clareza  

3. Objetividade  

4. Espírito crítico. 

 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais
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A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no quadro seguinte. 

Quatro perguntas de caráter oral, onde o aluno desenvolve o Domínio. 

 

Quadro – Tipologia, número de itens e cotação 

TIPOLOGIA DE ITENS Número de itens Cotação por item (em pontos percentuais) 

Resposta extensa 4 25% 

 

5. Duração 

A Prova tem a duração de 90 minutos. 

 

6. Material  

Não se aplica. 

 

 

 

 

Aprovada em Conselho Pedagógico a 01  de junho de 2022 

A  Presidente do Conselho Pedagógico 

                                                                                                                                                                                               Maria Fernanda Bica 


