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INFORMAÇÃO–PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA    

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO                                                          2021 
 

Prova 96 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.º Ciclo do Ensino Básico  

 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º ciclo do 

ensino básico da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, a realizar em 2021, nomeadamente: 

●  Objeto de avaliação 

●  Caracterização da prova 

●  Critérios gerais de classificação 

●  Material 

●  Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, o Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais de Cidadania e Desenvolvimento para os 7.º, 8.º 

e 9.º anos e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada. 

A prova incide não só sobre o conhecimento de conteúdos curriculares, mas também sobre a forma como 

estes são mobilizados através de processos cognitivos e da comunicação dos mesmos. 

 

Caracterização da prova 

A prova é constituída por um único grupo de questões. 

A prova é composta por um momento de produção individual do aluno, no qual este apresenta e defende 

um projeto/ideia em que abarque pelo menos dois temas, dos apresentados no quadro 1, à sua escolha. 

A prova decorre da interação aluno/júri. 

          constituído por três elementos, em que um age como interlocutor e classificador e os outros dois 

como classificadores. 

Será utilizado um guião da prova e uma lista de verificação para o registo da prestação do aluno. 

A distribuição da cotação pelos temas apresenta-se no quadro 1. 
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Quadro 1 − Valorização relativa dos temas  

Tema 
Cotação 

(em pontos) 

Saúde 1 a 50 

Sexualidade 1 a 50 

Educação Ambiental 1 a 50 

Desenvolvimento Sustentável 1 a 50 

 

O desempenho oral do aluno terá em conta os domínios em avaliação que se apresentam no quadro 2. 

Quadro 2 − Domínios e cotação  

Domínios de avaliação 
Cotação 

(em pontos) 

Conteúdo 
- Exploração de conhecimentos 

- Aplicação de conhecimentos 
50 

Forma 

- Argumentação crítica 

- Coerência do discurso 

- Organização do discurso 

50 

 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

Critérios gerais de classificação 

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

específicos apresentados para cada domínio e é expressa por um número inteiro. 

Os critérios específicos de classificação estão organizados por três níveis de desempenho (não revela, 

revela, revela claramente).  

Não será atribuída qualquer pontuação aos examinandos que revelem total incapacidade de compreensão 

e comunicação.  

Os parâmetros que integram os critérios de classificação da prova são os seguintes:  

- Âmbito/ adequação da resposta ao tema;  

- Desenvolvimento temático; 

- Relevância e interesse da argumentação para o/a próprio(a) e para a comunidade; 

- Coesão, coerência e fluência;  

- Diversidade e adequação do vocabulário;  

A classificação é atribuída da seguinte forma:  

- os classificadores observam os alunos e classificam a sua prestação analiticamente, preenchendo todas 

as categorias das grelhas, de acordo com o previsto no quadro 2.  

- o interlocutor conduz a prova e faz uma avaliação global da prestação do aluno no final da prova. 
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- o júri decide, em conjunto, a classificação final de cada aluno. 

 

Material 

Não é necessário material. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 15 minutos. 

 

 

 

 

  


