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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO – TIPO DE PROVA: ORAL 

PROVA 65 | 2022 

2.º Ciclo do Ensino Básico 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova final do 2.º ciclo do ensino 

básico da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, a realizar em 2022. 

 As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação 

referida e do Programa da disciplina. 

 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

 

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Estratégia Nacional de 

Educação para a Cidadania, Aprendizagens Essenciais e Perfil do Aluno à Saída da 

Escolaridade Obrigatória) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova 

oral de duração limitada, incidindo sobre as aprendizagens nos domínios dos Direitos 

Humanos, Igualdade de Género, Interculturalidade, Desenvolvimento Sustentável, Educação 

Ambiental, Saúde, Sexualidade, Media, Instituições e Participação democrática e Segurança 

Rodoviária.  

Na prova serão avaliadas aprendizagens relativas aos domínios/temas seguintes: 

 Domínio: Educação Ambiental 

Temas: As alterações climáticas; A preservação dos oceanos. 

 Domínio: Saúde 

- Temas: A prática de desporto; Alimentação saudável. 

 

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

 

O tipo de prova é oral. 
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A prova decorre da interação examinador/examinando: 

 Breve apresentação do examinando. 

 Realização de atividades conducentes à avaliação das aprendizagens. 

 Apresentação e defesa de um ponto de vista sobre os temas propostos pelo 

examinador.  

A prova incidirá apenas sobre os três domínios referidos anteriormente tendo por suporte 

pequenos textos, imagens e vídeos. 

A prova é classificada com um total de 100 pontos. 

A distribuição da cotação apresenta-se no Quadro 1. 

QUADRO 1 

 

DOMÍNIOS 

 

COTAÇÃO EM PONTOS 
 

Educação 

Ambiental 

Saúde   

Conteúdo: 

 

 

 

Compreensão / Análise do tema /Aplicação de 

conhecimentos 40 

Pensamento Crítico 20 

Comunicação: 

                        

                             

Argumentação:  Coerência e Organização das 

ideias 30 

Correção linguística 10 

 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

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

critérios específicos apresentados para os domínios e é expressa por um número inteiro.  

As respostas incompreensíveis ou que não possam ser claramente identificadas são 

classificadas com zero pontos.  

A classificação final da prova resulta da soma das pontuações atribuídas aos domínios que 

constam no quadro I da caracterização da prova.  

A classificação final é expressa na escala percentual de 0 a 100.  

No item Conteúdo, avalia-se a compreensão dos conteúdos visados na documentação 

facultada, a capacidade de análise do tema/domínio em avaliação e o pensamento crítico em 

consonância com os princípios de “uma sociedade mais justa, centrada na pessoa, na 

dignidade humana”, como é estabelecido no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. 

No item Comunicação, a capacidade de argumentar, exprimindo ideias coerentes e 

organizadas, de acordo com as regras básicas de utilização da língua portuguesa. 
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MATERIAL 

O material necessário será fornecido pelo professor. 

 

DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 15 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar esse limite 

de tempo.                                                                                                                                  

 


