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MATRIZ – PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO          Maio de 2022 

2 º Ciclo do Ensino Básico Tipo de Prova: Escrita      

5º Ano 
 
O presente documento divulga informação relativa à prova extraordinária de avaliação da disciplina de 
Cidadania e Desenvolvimento , a realizar em 2022, nomeadamente:  
 

• Objetivos 
• Conteúdos 
• Estrutura e Cotações 
• Critérios de classificação 
• Material 
• Duração  

 
  
Objetivos 
 
 
A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor da disciplina de Cidadania e 
Desenvolvimento  do Ensino Básico, e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa 
prova de duração limitada. 
 
Conteúdos 
 

•  Instituições e participação democrática 
• Direitos Humanos 
• Riscos 
• Igualdade de Género 
• Interculturalidade 
• Literatura financeira e educação para o consumo 
• Segurança Rodoviária 

 
 
 
Estrutura e Cotações 
 
A prova incidirá apenas sobre três dos domínios de cidadania selecionados para avaliação. 

A prova apresentará três grupos de itens ou questões. 

A prova tem por suporte, pequenos textos, imagens, notícias, cartoon. 

A prova é classificada com um total de 100 pontos. 
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Critérios de classificação 
 
Todas as respostas são analisadas considerando os seguintes aspetos:   
-A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos  critérios específicos 
apresentados para cada domínio e é expressa por um número inteiro; 
-As respostas incompreensíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 
pontos; 
-Apresentar apenas uma resposta para cada item. Quando for apresentada mais do que uma resposta a um 
mesmo item, é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar;  
-As frases de forma estruturada, sem presença de erros ortográficos, que estabeleçam os traços definidores 
dos assuntos estudados;  
-Identificar de forma legível a numeração dos grupos e de cada item, bem como o texto das respostas. As 
respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero por cento.   
As respostas aos itens são avaliadas de acordo com:  
-A relevância da resposta relativamente à questão formulada em articulação obrigatória com as fontes;  
-A mobilização de informação circunscrita ao assunto em análise e o domínio de conceitos e da terminologia 
específica da disciplina de Cidadania.  
 
 
Material 
 
O material a utilizar durante a prova será disponibilizado pelo júri. 
 

Duração 
 
A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 
 
 

  
  Cotação   

) em pontos (   
Grupo I   30   
Grupo II   30   
Grupo III   4 0   


