
 
 
 

 

INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Cidadania e Desenvolvimento 2021 

Prova 96 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

 Decreto-Lei n.º 10-B/2021, de 04 de fevereiro, Despacho Normativo n.º 10-A/2021, de 22 de março 

 

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   

• Características e estrutura  

• Critérios gerais de classificação 

• Duração   

• Material 

Objeto de avaliação   

A prova avalia o conjunto de aprendizagens de acordo com os referenciais de base: o Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, 

as Aprendizagens Essenciais e a Estratégia de Educação para a Cidadania do Agrupamento 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 dois dos domínios/temas seguintes: 

• Direitos Humanos 

• Igualdade de Género 

• Desenvolvimento sustentável 

• Saúde 

• Media 

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 dois dos domínios referidos, tendo por suporte pequenos textos 

(notícia/artigo de uma revista…), imagens (cartoon, fotografia, gravura…) ou vídeos (excertos de 
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documentários ou filmes, reportagens, videoclip) e implicará a resposta a questões relativas aos 

temas tratados nesses documentos. 

 

A valorização dos domínios na prova apresenta-se no quadro 1. 

Quadro 1  

Grupos Competências Cotação em pontos 

I Domínio dos conteúdos 20 

II Pensamento crítico 20 

III Curiosidade/ Criatividade / 

Responsabilidade/ 

40 

IV Comunicação 20 

Total 100 

 

 

Material   

O material necessário será fornecido pelo estabelecimento de ensino. 

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 de 15 minutos. 

  

Critérios gerais de classificação 

A prova compreende quatro partes, cujos critérios de classificação se discriminam:  

No grupo I: conhecimento sobre os domínios/temas e capacidade de utilizar os conceitos com eles 

relacionados.  

No grupo II: pensamento/espírito crítico com base na argumentação utilizada.  

No grupo III: capacidade reconhecer a importância da participação ativa na sociedade, demonstrando que 

conhece e exerce os seus direitos e deveres em diálogo e no respeito pelos outros, com espírito 

democrático, pluralista e criativo. 

No grupo IV: capacidade de relação e análise, o domínio da língua portuguesa.  

 

A classificação final da prova resulta da soma das pontuações atribuídas ao domínio que consta no 

quadro I. 

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


