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1. Introdução 
O presente documento visa divulgar as características da prova de avaliação extraordinária 

da disciplina de Animação Sociocultural, UFCD 4280 Animação Sociocultural – Contexto e 
Práticas, do 11.º ano de escolaridade. 

 
2. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, as 
Aprendizagens Essenciais e os documentos curriculares em vigor para a disciplina. 

Na UFCD 4280, será objeto de avaliação, nas diferentes competências, o seguinte: 
 

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  Competências 
•  Observação da realidade e identificação de 

problemas 

 

ü Diagnóstico – levantamento de 
necessidades e dos recursos 

ü Âmbitos da caracterização do meio 
envolvente 

ü Destinatários da intervenção – 
recolha informação jovens & 
terceira idade 

ü Espaço de intervenção – 
caracterização 
instituição/organização 

ü Importância do Diagnóstico 
ü PAP – Dificuldades Diagnóstico 

Critérios gerais de correção: - Discurso lógico e estruturado, com uso correto de vocabulário 
(geral e específico da disciplina) e correção gramatical; - Análise, interpretação e aplicação dos 
conteúdos; - Identificação de acontecimentos, agentes, instituições e conceitos; - 
Estabelecimento de relações entre os fatores condicionantes e os diversos aspetos da 
realidade. 
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3. Caracterização da prova 
A prova será constituída por um grupo:  
GRUPO I  -  Observação da realidade e identificação de problemas 

 
4. Material 

Na avaliação das competências que exigem o registo escrito das respostas: 
• este é feito na folha do enunciado; 
• apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta; 
• não é permitido o uso de corretor. 

 
5. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos 
 

6. Critérios gerais de classificação 
A prova é cotada para 200 pontos. A cotação distribui-se pelas competências a avaliar. 
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos apresentados para cada item. 
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 

pontos. 
Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se 

for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 
As respostas aos itens de seleção e aos itens de construção podem ser classificadas de forma 

dicotómica ou por níveis de desempenho, de acordo com os critérios específicos. 
 


