
Informação-Prova Extraordinária de CD – 9º ano                                                                   AEML – Ano letivo 2021-22 

 

 
 

PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO 
 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 
 

Prova escrita 
 

3º ciclo do Ensino Básico (9º ano)                                                        maio de 2022 
 

      INFORMAÇÃO-PROVA 
 

      O presente documento divulga informação relativa à Prova Extraordinária de Avaliação 
do 9º ano, a realizar em 2022, nomeadamente: 
 

 Objeto de avaliação da prova 

 Material 

 Duração 

 Caraterização da prova: estrutura e cotações  

 Critérios gerais de classificação 
 

 

Objeto de avaliação da prova 
 

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

Nacional de Educação para a Cidadania, Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade 

Obrigatória, Estratégia para a Cidadania na Escola) e permite avaliar a aprendiza-

gem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os 

domínios seguintes:  

 Educação ambiental 

 Direitos humanos 

 Literacia financeira e educação para o consumo 

 Educação ambiental 

 Saúde 

 

Material 
 

Caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Não será permitida a utilização de corretor ou lápis. 

Se necessário será fornecida folha de rascunho. 
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Duração 
A prova tem a duração de 90 minutos 

 
Caraterização da prova: estrutura e distribuição das cotações 
 

Itens Tipologia dos itens 
Distribuição 
de cotações  

Educação ambiental 

Direitos humanos 

Literacia financeira e educação para o 

consumo 

Educação ambiental 

Saúde 

 Escolha múltipla 20 a 30 

Correspondência/Associação 20 a 30 

Interpretação de documentos 30 a 40 

Resposta curta aberta 20 a 30 

Total 100 

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

Serão valorizados os seguintes aspetos: 

 Domínio de factos e conceitos relacionados com os Domínios 

 Apresentação de opiniões de forma fundamentada 

 Evidência de capacidade de resolução de problemas 

 Comunicação escrita clara e rigorosa 

 

 

 

Espinho e Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira, 16 de maio de 2022 

 


