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1. Objeto de avaliação  

A prova de Cidadania e Desenvolvimento tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento para o 7º ano e 

permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada, incidindo 

sobre os seguintes temas:  

Domínio/Tema – Direitos Humanos;  
Neste tema são abordadas questões relacionadas com os direitos civis, políticos, económicos e sociais, 
culturais e de solidariedade, a génese e constituição da Declaração Universal dos Direitos Humanos, as 
diferentes dimensões dos atentados a estes direitos. 

Domínio/Tema – Saúde; 

Na saúde são tratados temas relacionados com a saúde pública, a alimentação, exercício físico e 

comportamentos de risco. 

Domínio/Tema – Sexualidade; 

Neste tema são tratadas questões relacionadas com os afetos e com a educação para a sexualidade, 

nomeadamente, a identidade de género, as relações afetivas e respetivos valores (respeito, tolerância e 

partilha), o desenvolvimento da sexualidade, a maternidade e parentalidade e os direitos sexuais e 

reprodutivos. 

 

Domínio/Tema – Risco; 

Neste tema são tratadas questões relacionadas com a promoção da segurança e resiliência, tendo como 

foco a redução do risco nas situações concretas do dia a dia. O aluno deve compreender a importância do 

cidadão na Proteção Civil, deve conhecer a sua estrutura e os seus níveis de intervenção. Os temas a tratar 

vão desde as situações ambientais como a poluição ambiental, sismos, ondas de calor, cheias, inundações, 

acidentes de tráfego, colapso de estruturas, incêndios em edifícios e habitações, entre outros. 

 

Domínio/Tema - Segurança Rodoviária; 

Neste domínio pretende-se a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades que visam 

a formação do cidadão, enquanto passageiro, peão e condutor. Os temas tratados relacionam-se com o 

desenvolvimento da capacidade de identificar, conhecer e adotar comportamentos adequados à circulação 

e ao atravessamento enquanto peão e enquanto passageiro, identificar e adotar comportamentos 

adequados enquanto condutor, analisar criticamente o ambiente rodoviário e adotar atitudes e 

comportamentos sociais e cívicos adequados. 

 

Domínio/Tema – Bem-estar animal; 

Neste domínio pretende-se proporcionar o conhecimento da história do animal na sociedade, a 

compreensão e a reflexão sobre o respeito pela vida de todos os seres vivos e dos seus habitats, os 

conceitos de bem-estar e proteção animal e os fundamentos éticos dos direitos dos animais. Os temas 
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tratados relacionam-se com a compreensão do conceito integrado do bem-estar animal, tendo em conta as 

diferentes componentes (física, comportamental e mental), com o conhecimento dos impactos da saúde 

dos animais na saúde pública, na segurança dos alimentos e no bem-estar dos animais, compreender o 

conceito de bem-estar dos animais de companhia, de produção, errantes e de animal selvagem em habitat 

natural. 

 

2. Características da Prova  

  

A prova é constituída por seis domínios e respetivos temas.  

Em cada domínio/tema o professor questionará o aluno sobre aspetos essenciais de cada um deles. 

Não é obrigatório realizar questões sobre todos os domínios/temas propostos. 

 

 A sequência de tarefas a realizar pode envolver os seguintes tipos de atividades: 

 

• Visionamento de um documentário/videoclip/notícia; 

• Leitura/audição de um texto (notícia/artigo de uma revista…) e resposta a questões relativas aos 

conteúdos temáticos envolvidos; 

• Análise de um "cartoon"; 

• Visualização de imagens e resposta a questões relativas aos conteúdos temáticos presentes. 

 

 

3. Critérios gerais e critérios específicos de avaliação da prova oral 

O aluno deve:  

  

- Utilizar vocabulário específico da disciplina.  

   

- Aplicar corretamente os conceitos essenciais inerentes a cada um dos domínios/temas.  

  

- Mobilizar corretamente as informações essenciais de cada tema para as questões colocadas.  

  

- Distinguir o essencial do acessório.  

  

- Usar uma linguagem clara e logicamente ordenada.  

Critérios Específicos 

 

Os critérios específicos de avaliação da prova oral terão em consideração os seguintes domínios e as 

respetivas ponderações:  

coesão e coerência do discurso oral produzido 30 pontos 

correção linguística e fluência do discurso 30 pontos 

adequação e pertinência da argumentação desenvolvida 40 pontos 

Total 100 pontos 
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4. Material  

  

O aluno pode solicitar folha de rascunho e esferográfica para registar algumas anotações relativamente às 

questões colocadas, de modo a poder mais facilmente estruturar as suas respostas. Estes registos não serão 

objeto de avaliação.  

 

5. Duração  

A prova tem a duração mínima de 15 minutos. 

 

 

 

 
 


