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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO         2021 

PROVA 96 

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

3º Ciclo do Ensino Básico (Despacho normativo n.º 10-A/2021, artigos 19.º)  

A                                                                                                                                                                                               h 

  

O presente documento divulga a informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3º ciclo do 

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

 

• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura da prova; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Duração; 

• Material autorizado. 

 

   Objeto de avaliação                                                       

A prova oral tem por referência os documentos para o Ensino Básico e Secundário em vigor no corrente ano 

letivo, nomeadamente, os domínios do 1º e 2º grupos definidos na Estratégia Nacional de Educação para a 

Cidadania, no que respeita ao 3.º ciclo e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral 

de duração limitada:  

• Atitude cívica individual (identidade cidadã, autonomia individual, direitos humanos);   

• Relacionamento interpessoal (comunicação, diálogo);   

• Relacionamento social e intercultural (democracia, desenvolvimento humano sustentável, globalização 

e interdependência, paz e gestão de conflitos).  

 

 

   Caracterização da prova (características e estrutura) 

O aluno realiza a prova oralmente, com recurso a suporte textual ou visual. 

• A prova é cotada para 100 pontos. 

• A valorização dos domínios da prova apresenta-se no Quadro 1. 

• A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 
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Grupos  Domínios Cotação (em pontos) 

Grupo I Comunicação/diálogo 20 a 30 

Grupo II Direitos Humanos/Igualdade de Género 25 a 35 

Grupo III Educação ambiental/Saúde 25 a 35 

 
 

  Critérios gerais de classificação  

• Identificar e caracterizar elementos textuais solicitados; 

• Expressar-se com correção e coerência, de acordo com as finalidades e situações de comunicação; 

• Emitir opiniões / juízos valorativos; 

• Utilizar um discurso correto e fluente; 

• Selecionar vocabulário variado e adequado; 

 

  Duração 

• A prova terá a duração máxima de 15 minutos. 

 

Material autorizado 

• Recurso facultado pelo docente. 

 


