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Ano Escolar 2021/2022 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência 

do 2.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 os documentos curriculares em vigor nomeadamente as 

aprendizagens essenciais do ensino básico e permite avaliar a aprendizagem passível de 

avaliação numa prova oral de duração limitada, incidindo não só sobre o conhecimento 

de conteúdos curriculares, mas também sobre a forma como estes são mobilizados através 

de processos cognitivos. 

Na prova serão avaliadas aprendizagens relativas a um dos domínios/temas seguintes: 

• Direitos das crianças; 

• Igualdade de género; 

• Segurança rodoviária. 

A prova pode implicar a mobilização de aprendizagens inscritas no programa, não 

expressas nesta informação.  

Caracterização da prova  

O tipo de prova é oral.  

A prova incidirá apenas sobre um dos domínios referidos, tendo por suporte pequenos 

textos, imagens ou vídeos. 

A prova é constituída por um grupo e é cotada para 100 pontos. 

O júri é constituído por três examinadores, em que um age como interlocutor e 

classificador e os outros dois como examinadores/classificadores.  

A sequência de tarefas pode envolver os seguintes tipos de atividades:  
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• Visionamento de um documentário/videoclip/notícia;  

• Leitura de um texto (notícia/artigo de uma revista…) e resposta a questões 

relativas aos conteúdos temáticos envolvidos;  

• Análise de um cartoon;  

• Visualização de imagens e resposta a questões relativas aos conteúdos temáticos 

presentes.  

Critérios gerais de classificação 

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

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 de acordo o 

quadro seguinte: 

  Domínios Descritores de desempenho Ponderação 

Atitude cívica individual  Perante os temas assume uma atitude individual 

responsável.  

40% 

Relacionamento interpessoal  Perante os temas defende opiniões de 

relacionamento interpessoal aceites.  

30% 

Relacionamento social e 

intercultural  

Perante os temas assume opiniões social e 

culturalmente aceites.  

30% 

 

Material 

O material a utilizar será disponibilizado pelo professor interlocutor. 

Não é permitida a consulta de dicionário e/ou prontuário.  

Não é necessária a apresentação de qualquer material de escrita. 

Duração 

A prova tem a duração máxima de 15 minutos.  

 


