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Matriz 

CIDADANIA e DESENVOLVIMENTO                                                              2020                                               

   

Matriz Prova Extraordinária de Avaliação (Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto) 

 

2.º Ciclo do Ensino Básico - 5º Ano 

 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova oral, do 5º ano, do 2.º ciclo do ensino 

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

 

 Objetivos 

 Conteúdos 

 Estrutura e cotações 

 Critérios gerais de avaliação 

 Material 

 Duração 

 

 

Objetivos 

A prova tem por referência os  documentos curriculares em vigor ( Estratégia Nacional de Educação 

para a Cidadania,  Aprendizagens Essenciais, O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória  

e Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola) e permite avaliar a aprendizagem passível de 

avaliação numa prova oral de duração limitada, incidindo sobre os seguintes domínios de referência: 

Direitos Humanos, Educação Ambiental e Segurança Rodoviária. 

 

Conteúdos 

A prova apresenta três grupos de itens.Os itens/grupos de itens podem ter como suporte um ou 

mais documentos, como, por exemplo, textos, tabelas, gráficos, mapas, fotografias e esquemas. 

 

 

http://www.dge.mec.pt/portugues
http://www.dge.mec.pt/portugues
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Conteúdos/Temas Tipo de atividade 

 

     

 Direitos Humanos; 

 

  Educação Ambiental; 

 

 Prevenção Rodoviária. 

                                                                                                                

-  Leitura de frase(s), texto, imagem ou vídeo;        

 

  - Análise de frase(s), texto, imagem ou vídeo; 

 

   - Comentário de frase (s), texto, imagem ou vídeo. 

 

   - Produção/ Interação oral 

 

 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

Estrutura e Cotações 

A avaliação é feita através de uma prova oral na presença de um júri. 

O aluno responde, oralmente, mediante um enunciado. 

A classificação da prova será atribuída em 5 níveis, tendo em consideração a ponderação de cada 

domínio, apresentada no seguinte quadro.  

 

 

 

Interação 

e 

Prestação 

Atitude cívica individual 

 

Perante os temas assume uma atitude individual 

responsável. 

 

 

Relacionamento 

interpessoal 

 

Perante os temas revela atitudes de 

relacionamento interpessoal aceites. 

Relacionamento social e 

intercultural 

 

Perante os temas assume opiniões social e 

culturalmente aceites. 
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                        Ponderação por domínio 

  

  

 

 

 

 

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

 

 

Critérios Gerais de Classificação 

Na avaliação do aluno serão observados os seguintes critérios: 

 adequação da resposta à questão e/ou tema proposto; 

 capacidade de argumentação; 

 espírito crítico; 

 fluência do discurso / adequação vocabular. 

 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e específicos 

apresentados para cada momento.  

 

As respostas que não possam ser claramente identificadas como corretas são classificadas com zero 

pontos. 

 

 

 

 

Não será atribuída classificação a produções orais que não obedeçam ao tema proposto/ ou às 

respostas que não se adequem às questões apresentadas. 

 

Será utilizado um guião da prova e uma lista de verificação para o registo da prestação do avaliado. 

 

Material 

 

  Documentos fornecidos pelo docente no momento da prova oral. 

  Não é necessária a apresentação de qualquer material de escrita. 

 

Domínios Ponderação 

Atitude cívica individual 40% 

Relacionamento interpessoal 30% 

Relacionamento social e intercultural 30% 
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Duração 

 

A prova tem a duração de 15 minutos. 

 


