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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 2022 
 

Prova 96 

3º CICLO 

 
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3º Ciclo da 

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

• Tipologia da prova (Escrita, Escrita e Oral, Escrita e Prática, Oral): 

a) Objeto de avaliação 

b) Características e estrutura da prova 

c) Critérios gerais de classificação 

d) Material 

e) Duração 

 

O documento visa divulgar as características da prova de exame de equivalência à frequência do 3.º ciclo do 

ensino básico da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, a realizar pelos alunos que se encontram 

abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, considerando o 

estipulado no Despacho Normativo n.º 3-A/2020.   

A informação apresentada neste documento não dispensa a consulta da legislação referida e dos 

referenciais de base: o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, homologado pelo 

Despacho n.º 6478/2017, de 26 de junho e as Aprendizagens Essenciais da disciplina. 

 

• Tipologia da prova: Oral 

 

a) Objeto de avaliação 

 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor: Programa de Cidadania e Desenvolvimento, 

Aprendizagens Essenciais e Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

A prova desta disciplina permite avaliar as aprendizagens passíveis de avaliação em prova oral de duração 

limitada, incidindo sobre os temas obrigatórios para o ciclo e os domínios da atitude cívica individual, do 

relacionamento interpessoal e do relacionamento social e intercultural. 

A prova incide sobre os seguintes domínios: 

 

• Direitos Humanos; 
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• Saúde; 

• Desenvolvimento sustentável. 

 

b) Características e estrutura 

 

O tipo de prova é oral.  

A prova é classificada com um total de 100 pontos. 

O júri é composto por três examinadores, em que um age como interlocutor/classificador e os outros dois como 

examinadores/classificadores 

A sequência das atividades envolve os seguintes tipos de atividades: 

 

• Visualização de um documentário; 

• Leitura de um texto;  

• Análise de um cartoon. 

 

 

c) Critérios gerais de classificação 

 

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

classificação e é expresso por um número, previsto na grelha de classificação.  

Na prova oral serão os seguintes critérios: 

 

O aluno sabe interpretar, selecionar, organizar a informação e usar adequadamente a 

expressão oral para estruturar o pensamento e comunicar. 
25% 

O aluno apresenta as suas opiniões, fundamentando-as e defendendo-as com argumentos 

válidos. 
25% 

O aluno, no seu discurso, manifesta tolerância e rejeita todas as formas de discriminação e 

de exclusão social. 
25% 

O aluno analisa criticamente a realidade e escolhe a estratégia adequada à resolução da 

situação/problema. 
25% 

 

 

d) Material 

 

O material a utilizar será disponibilizado pelo professor interlocutor.  

 

e) Duração 

 

A prova oral terá a duração de 15 minutos. 


