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EB 2,3/S de Mondim de Basto 
Ano letivo 2021/2022 

3.º Ciclo do Ensino Básico 
DISCIPLINA: Cidadania e Desenvolvimento 
 

Informação da Prova de Avaliação Extraordinária do 7ºano, ao abrigo da alínea b) 

do nº11 do artigo 34.º (Portaria nº223-A/2018 de 3 de agosto) 

 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Avaliação Extraordinária do 

7.º ano do Ensino Básico da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, a realizar em 2022, 

nomeadamente: 

Objeto de avaliação 

Caracterização da prova 

Critérios gerais de classificação 

Material 

Duração 

 

1. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência as competências essências do 7.ºano, do 3º Ciclo do Ensino 

Básico, da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e permite avaliar a aprendizagem 

passível de avaliação numa prova gráfica de duração limitada. 

2. Características e estrutura 

A estrutura da prova sintetiza-se no seguinte quadro: 

Quadro – Valorização do Domínio/temas na prova 

Competências Domínio/Tema Tipologia de 

Itens 

Cotação 

• Identificar, utilizar e 

decifrar os meios de 

comunicação, 

nomeadamente o 

acesso e utilização das 

tecnologias de 

informação e 

comunicação; 

•Identificar/reconhecer 

o espaço público e o 

A Educação para os Media 

 Compreender o mundo atual 

https://ensina.rtp.pt/artigo/a-

importancia-da-educacao-para-os-

media/ 

 Navegar em segurança  

https://ensina.rtp.pt/artigo/seguranet-

nao-podes-estar-sempre-ligado-a-

Compreensão 
/Produção 

escrita 
 
A - Item de 

seleção  

- Exercícios de 

verdadeiro/falso  

B - Item de 
ordenação  
- Exercícios de 
ordenação de 
frases  

 
  
 
30%  
 
 
 
30%  
 
 
 
 
 
40%  

https://ensina.rtp.pt/artigo/a-importancia-da-educacao-para-os-media/
https://ensina.rtp.pt/artigo/a-importancia-da-educacao-para-os-media/
https://ensina.rtp.pt/artigo/a-importancia-da-educacao-para-os-media/
https://ensina.rtp.pt/artigo/seguranet-nao-podes-estar-sempre-ligado-a-internet/
https://ensina.rtp.pt/artigo/seguranet-nao-podes-estar-sempre-ligado-a-internet/
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espaço privado; 

• Reconhecer e adotar 

comportamentos e 

atitudes adequados a 

uma utilização crítica e 

segura da Internet e 

das redes sociais. 
 

internet/ 

https://ensina.rtp.pt/artigo/faz-delete-

ao-cyberbullying/ 

 Redes digitais: pegada digital 

https://ensina.rtp.pt/artigo/seguranet-

cuidado-com-a-partilha-de-informacao-

pessoal/ 

 
 

 

 
  

 

 

3. Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 

critérios específicos de classificação apresentados para cada item sendo expressa por um 

número inteiro. 

As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos.  

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas.  

Nos itens de ordenação e nos de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às 

respostas totalmente corretas  

No item de resposta extensa, o critério de classificação pode ser atribuído pontuação a 

respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

4. Material  

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou 

preta.  

O aluno realiza a prova no enunciado ou folha normalizada.  

Não é permitido o uso de corretor.  

5. Duração da Prova  

A prova tem a duração de 90 minutos 
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