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Informação – Prova de Equivalência à Frequência do 3º Ciclo do Ensino Básico – 2021/2022 
Disciplina: Cidadania e Desenvolvimento (Código 96) 

 
Introdução 
 

O presente documento visa divulgar informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino básico da 

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

● Objeto de avaliação; 

● Características e estrutura; 

● Material; 

● Duração;  

● Critérios de classificação. 

 

1. Objeto de avaliação 

 

A prova tem por referência os Princípios, as Áreas de Competência e os Valores definidos no Perfil dos Alunos à 

saída da Escolaridade Obrigatória, as aprendizagens e competências essenciais da disciplina de Cidadania e 

Desenvolvimento, nos termos da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania operacionalizadas a partir dos 

domínios estabelecidos pela portaria nº223-A/2018, de 3 de agosto. 

Os projetos/abordagens interdisciplinares concebidos e desenvolvidos, para trabalhar intencionalmente os valores 

de cidadania, ao longo do ciclo de ensino básico, com particular destaque para o último ano de frequência, 

constituem-se como suporte e enquadramento para as aprendizagens e competências a avaliar. 

a) – Compreensão oral e escrita 

b) – Organização de discurso fluido e correto 

c) – Expressão oral de pontos de vista fundamentados (no contexto de uma área temática) 

d) – Conhecimento dos conceitos específicos da disciplina 

e)  - Conhecimento dos princípios e valores de cidadania 

f) – Reconhecimento da importância da prática quotidiana dos valores de cidadania. 

 (…) 

 

2. Características e estrutura da prova 

 

2.1. Prova oral 

 

Características/estrutura 

 

A prova será sustentada por um guião, que será fornecido aos alunos, com um pequeno texto sobre o tema, a partir 

do qual serão colocadas as questões a que o aluno terá que dar reposta oral. 
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3. Material 

Não se prevê necessidade de material específico.  

No entanto, os alunos podem usar material de escrita.  

 

4. Duração 

 

A prova tem a duração de 15 minutos. 

 

4. Critérios gerais de classificação 

 

O aluno,  

- Conhece os conceitos, temas, específicos, que foram trabalhados no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento, ao 

longo do ciclo. 

- Interpreta ideias gerais apresentadas, em pequeno texto, como suporte à prestação oral. 

- Reflete sobre a importância dos Princípios e Valores da Cidadania na Escola, no bairro (…) 

 

A classificação da prova oral é obtida pela soma da classificação individual, ponderada, de cada um dos parâmetros 

da grelha seguinte que resultará numa classificação total de 0 a 100 pontos. 

A classificação a atribuir a cada parâmetro da grelha seguinte resulta da apreciação do júri. 

 

Avaliação Pontos 

Interpreta corretamente o guião  
(0 a 10 pontos ) 

 

Faz uma exposição clara e ordenada do assunto 
(0 a 20 pontos) 

 

Comunica e sublinha os pontos principais 
(0 a 15 pontos) 

 

Reflete sobre a importância dos princípios e 
valores da Cidadania e Desenvolvimento  
(0 a 20 pontos) 

 

Exprime-se corretamente 
(0 a 15 pontos) 

 

A postura corporal projeta confiança, segurança 
(0 a 10 pontos) 

 

Estabelece um contacto visual consistente com o 
júri 
(0 a 5 pontos) 

 

Faz pausas adequadas 
(0 a 5 pontos) 

 

Total 100 
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A classificação da disciplina resulta da conversão da pontuação, obtida na prova, numa escala numérica de 1 a 
5. 

 
 

Lisboa, 28 de abril, 2022 

 


