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MATRIZ – PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO

CIDADANIA

2020

Ensino Básico (Despacho Normativo 1F/2016, de 5 de abril e Portaria nº223-A/2018)
O presente documento divulga informação relativa à Prova de Avaliação Extraordinária do Ensino Básico da
disciplina de Cidadania do 8º ano, a realizar em 2020, nomeadamente:
• Objetivos
• Conteúdos
• Estrutura da prova
• Modalidade da prova
• Material
• Duração
• Cotações
• Critérios gerais de classificação
OBJETIVOS
- Distinguir os principais efeitos da acumulação de resíduos no meio ambiente.
- Identificar os objetivos de desenvolvimento sustentável.
- Compreender o conceito de mobilidade sustentável.
- Reconhece a importância da mobilidade sustentável na preservação dos recursos e do meio ambiente.

CONTEÚDOS
A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos enunciados no Programa do 8.º ano de
Cidadania em vigor. A prova incide nos conteúdos e nos conceitos estruturantes fixados nos temas do ano
curricular do programa de Cidadania (8.ºano). Poderão ser requeridas articulações entre estes conteúdos e
estes conceitos e os restantes sempre que a orientação fixada nos temas e as aprendizagens estruturantes
o exijam.
ESTRUTURA DA PROVA
Grupo I e Grupo II
TEMA 4. Desenvolvimento sustentável.
4.1.Objectivos de desenvolvimento sustentável.
4.2. Igualdade de género.
Grupo III
TEMA 12. Segurança Rodoviária
12.1. Comportamentos adequados e inadequados.
12.2. Ambiente rodoviário: atitudes e comportamentos.
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Modalidade da Prova Escrita
A prova está organizada por três grupos de nove itens de resposta obrigatória.
A prova integra itens de construção de resposta restrita, itens de resposta de correspondência e um item
de desenvolvimento.
Grupo I integra três itens de construção de resposta restrita e um item de resposta de correspondência.
Grupo II integra três itens de construção de resposta restrita e um item de resposta de correspondência.
Grupo III integra um item de desenvolvimento.
Material de escrita (caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta)
Não é permitida a circulação de material entre os alunos nem uso de corretor.
Duração 90 minutos
Cotações

Grupo I
Grupo II
Grupo III

Cotação
(em pontos)
40
40
20

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
A prova está cotada para 100 pontos. As cotações dos itens em percentagens encontram-se no final do
enunciado da prova. A ortografia dos textos e de outros documentos segue o Acordo Ortográfico de 1990.
Todas as respostas são analisadas considerando os seguintes aspetos:
- apresentar apenas uma resposta para cada item. Quando for apresentada mais do que uma
resposta a um mesmo item, é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar;
- apresentar frases de forma estruturada, sem presença de erros ortográficos, que estabeleçam os
traços definidores dos assuntos estudados;
- identificar de forma legível a numeração dos grupos e de cada item, bem como o texto das
respostas. As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas
com zero por cento.
As respostas aos itens são avaliadas de acordo com:
- a relevância da resposta relativamente à questão formulada em articulação obrigatória com as
fontes;
- a mobilização de informação circunscrita ao assunto em análise e o domínio de conceitos e da
terminologia específica da disciplina de Cidadania.
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