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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ MARIA DOS SANTOS 

 

INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO       2022 

Prova 96   

3º Ciclo do Ensino Básico 
________________________________________________________________________ 
 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à 
frequência do 3º ciclo, de Cidadania e Desenvolvimento, a realizar em 2021, pelos alunos 
abrangidos pelo Despacho Normativo nº10-A/2021.  

A informação dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:   
• Objeto de avaliação   
• Caracterização da prova  
• Critérios Gerais de Classificação   
• Material   
• Duração   

 
1. 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 avalia as aprendizagens realizadas sobre os temas a 
desenvolver no 3.º ciclo, como constam da legislação referida e da Estratégia de Educação 
para a Cidadania na Escola (EECE), a saber: 

 

Direitos Humanos 

Igualdade de Género 

Interculturalidade 

Desenvolvimento Sustentável 

Educação Ambiental 

Saúde 

Sexualidade 

Media 

Instituições e Participação Democrática 

Risco 

Segurança Rodoviária 
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2. Caracterização da prova 
 
O tipo de prova é oral. A prova incidirá apenas sobre dois dos temas referidos, 

tendo por suporte pequenos textos, imagens e/ou vídeos. A prova é classificada com um 
total de 100 pontos. 
 

3. Critérios gerais de classificação   
   
A classificação a atribuir ao aluno resulta da aplicação dos critérios previstos no 

seguinte quadro: 
O aluno sabe analisar criticamente a realidade e escolher a estratégia adequada à 
resolução de um problema. 

25 

No seu discurso, o aluno manifesta tolerância e rejeita todas as formas de 
discriminação e de exclusão social.  

25 

O aluno reconhece e considera opiniões e sentimentos alheios; demonstra 
interesse pelos outros e pelo bem comum. 

25 

O aluno apresenta as suas opiniões, fundamentando-as e defendendo-as com 
argumentos válidos. 

25 

  
Será utilizado um guião da prova e uma lista de verificação para o registo da 

prestação do avaliado.  
  
 

4. Material 
 

Documentos fornecidos pelo docente no momento da prova.   
Não é necessária a apresentação de qualquer material de escrita.  

  
 

5. Duração 
 

A prova tem uma duração de 15 minutos. 
 
 
 


