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1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 
A Prova de Avaliação tem como referência o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória(PA), as 

Aprendizagens Essenciais e a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, passíveis de avaliação em 

prova oral de duração limitada (15 minutos). 

A prova apenas integrará itens relativos aos domínios apresentados nesta informação. Assim, não serão 

objeto de avaliação os domínios que não constem da presente informação. 

2. CARATERÍSTICAS E ESTRUTURA 

A prova incide sobre os domínios trabalhados lecionados no ano letivo 2019-2020 na escola sede do AE e pre-

vistos na estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 

Quadro 1 – Domínios, Aprendizagens essenciais, Áreas de Competência e cotações dos itens  

Domínios Aprendizagens Essenciais 
Áreas de  

Competência 

Cotação dos 
Itens  

(em pontos) 

 
 

 
 
 
 
Desenvolvimento 
Sustentável  
 
(subtema-cidades 
sustentáveis) 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Riscos  
 
(subtema Riscos 

Mistos) 
 
 

 

O aluno deve: 
 

-Conhecer o conceito de Sustentabilidade; 

-Conseguir formular um raciocínio sobre a neces-

sidade de equilíbrio entre as questões do Ambien-

te da Sociedade e da Economia; 

-Reconhecer a importância da ética e da Cidada-

nia nas questões Ambientais e da Sustentabilida-

de no meio urbano; 

-Conhecer o conceito de Risco Misto; 

-Identificar diferentes exemplos de Riscos Mistos; 

-Compreender as consequências das atividades 

humanas no agravamento dos Riscos Mistos, no-

meadamente nas questões da Poluição atmosféri-

ca e da hidrosfera, Incêndios, Desertificação e 

Destruição dos ecossistemas; 

-Apontar comportamentos/medidas de prevenção 

e mitigação do impacto nas sociedades Humanas 

dos Risco Mistos; 

 
 

A – Linguagem e 

textos 

B – Informação e 

comunicação 

D – Pensamento 

crítico e pensa-

mento criativo 

E - Relacionamen-

to interpessoal 

F - Desenvolvimen-

to pessoal e auto-

nomia 

G – Bem-estar, sa-

úde e ambiente 

 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
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3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação das aprendizagens essenciais a avaliar.  

Se o aluno não prestar uma resposta clara e inequívoca, esta será classificada com zero pontos. 

Quadro 2 – Descritores do domínio da comunicação oral 

Níveis Descritores 
Cotação a atribuir a 

cada questão (%) 

 
2 

 
Comunicação bem estruturada, com clareza e expressividade, evi-

denciando pensamento crítico e criativo. 
 

50 a 100 

 
1 

Comunicação relativamente estruturada, com alguma clareza e 
expressividade, evidenciando algum pensamento crítico e criativo. 

0 a 50 

 

4. DURAÇÂO 

 A prova tem a duração até 15 minutos. 

 

5. MATERIAL 

O material necessário será fornecido pelo júri. 

  

 

 


