
 

   
Aprovado em C. Pedagógico 

_____/_____/2022 
 

____________________________________ 
(Presidente do C. Pedagógico / Diretora do Agrupamento 

de Escolas de Albufeira Poente) 
 

 
Afixado em _____/_____/2022 

 

INFORMAÇÃO - PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO (PEA) - Ano letivo 2021/2022 
Ao abrigo do artigo 34.º da Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto 

 

Duração da prova: 15 minutos (Oral) 
3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO  

5.º Ano de Escolaridade 
DISCIPLINA:  Cidadania e 

Desenvolvimento 

 
1. Objeto de avaliação  
 

Unidades temáticas Conteúdos Aprendizagens Essenciais / Competências 

 
 
 

Direitos Humanos 
 
 
 
 
 
 
Educação Ambiental 

 
 
 
 
 

Risco 

 
 
 
Convenção dos Direitos 
da Criança 
 
 
 
 
 
Produção e consumo 
sustentáveis 
 
 
 
 
Proteção Civil  

- Reconhecer que os Direitos Humanos são uma construção permanente e inacabada, tendo cada cidadão o dever de 
contribuir; 
- Conhecer o documento base dos Direitos da Criança; 
- Conhecer o papel fundamental de organizações como a ONU ou UNICEF; 
- Fomentar a solidariedade perante os problemas existentes no mundo; 
- Fomentar hábitos de vida saudáveis; 
- Comemorar o Dia da Criança. 
 
- Compreender o conceito de sustentabilidade; 
- Tomar consciência de que os seus atos influenciam o Ambiente (ou a qualidade do Ambiente); 
- Compreender os seus direitos e deveres enquanto cidadãos face ao Ambiente; 
- Adotar comportamentos que visam a preservação dos recursos naturais no presente tendo em vista as gerações futuras; 
- Promover a mudança de atitudes e de comportamentos face ao Ambiente, de forma a preparar os alunos para o exercício 
de uma cidadania consciente. 
 
- Entender os princípios da Proteção Civil; 
-  Desenvolver uma cultura de segurança; 
- Saber atuar em situações de emergência; 
- Identificar as entidades cooperantes da Proteção Civil. 



 

2. Caraterização e estrutura da prova, critérios gerais de avaliação, cotações e material necessário 
 

Caracterização e Estrutura da Prova Critérios gerais de classificação da prova  Cotações Material necessário 
A tipologia da prova de Cidadania e Desenvolvimento é uma Prova 
Oral. 
 
Incidirá apenas sobre dois dos domínios referidos, tendo por 
suporte pequenos textos, imagens ou vídeos. 
 
A classificação da prova oral é expressa na escala percentual de 
0 a 100. 

Análise/Argumentação/Relação 
 
Pensamento Crítico/Tolerância 
 
Comunicação/Criatividade 

40 pontos 
 

30 pontos 
 

30 pontos 

Documentos fornecidos pelo docente no momento 
da prova oral. 
 
Não é necessária a apresentação de qualquer 
material de escrita 

 


