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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Cidadania e Desenvolvimento 2022  
 

     Prova 48    

 

    1.º Ciclo do Ensino Básico 

    
 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 1.º Ciclo 

da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, a realizar em 2022, nomeadamente: 

 Tipologia da prova (Oral):  

a) Objeto de avaliação 

b) Características e estrutura da prova 

c) Critérios gerais de classificação 

d) Material 

e) Duração 

 

 
 

OBJETO DE AVALIAÇÃO  

 

A prova tem como referência o Programa de Cidadania e Desenvolvimento e permite avaliar a aprendizagem 

passível de avaliação numa prova oral de duração limitada. A área a avaliar é Educação para os Direitos 

Humanos. 

 

 

CARACTERISTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

 

A prova é constituída por uma tarefa que será realizada a partir de uma imagem. Constitui a componente 

oral relativamente ao domínio da Cidadania e Desenvolvimento. 

O aluno realiza a parte oral a partir da imagem fornecida no enunciado. 

A prova tem a duração de 15 minutos. 

A cotação total da prova é de 100 pontos. 
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Quadro 1 — Grupo(s), domínios/conteúdos e cotação 

Grupo Domínios/Conteúdos 
Cotação 

(em pontos) 

I 

Educação para os Direitos Humanos: Direitos e deveres; 

Necessidade de regras e seu cumprimento; Saber escutar, 

compreender e respeitar; estabelecer, cumprir acordos e 

compromissos e assumir as suas responsabilidades; utilizar formas 

de decisão democrática, designadamente o voto; colaborar na 

resolução de conflitos, de forma positiva. 

100 

 

 

Quadro 2 — Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens N.º de Itens 
Cotação 

(em pontos) 

Itens práticos (realização oral) 1 100 

 

 

 

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 o item da prova. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos ao item da prova implica que a resposta seja 

classificada com zero pontos. 

 

 

MATERIAL  

 

O aluno apenas pode usar, como material o enunciado da prova com a imagem que terá que comentar 

oralmente. 

 

 

DURAÇÃO  

 

A prova tem a duração de 15 minutos. 

A componente oral, na área de Cidadania e Desenvolvimento, tem a duração de 15 minutos, não podendo 

a sua aplicação ultrapassar este limite de tempo. 


