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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO – PROVA ORAL 

PROVA 48 | 2022 

1º Ciclo do Ensino Básico 

 
 

O presente documento visa divulgar as características da prova final do 1º Ciclo do 

ensino básico da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento a realizar em 2022. 

 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

 

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos, para que fiquem devidamente 

informados sobre a prova que irão realizar. 

Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente 

do enunciado dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de 

classificação estão balizados pelo Programa, em adequação ao nível de ensino a que 

a prova diz respeito. 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

A prova de equivalência à frequência tem como referência o Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais do 1.º Ciclo 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 seguintes: 

Direitos Humanos e Educação Ambiental. 

 

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

 

A Prova é realizada oralmente.  
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A Prova é constituída por dois grupos, tendo por referência os Domínios Obrigatórios 

do Programa de Cidadania e Desenvolvimento. 

A resposta aos itens de cada um dos Domínios selecionados pode implicar a 

mobilização de aprendizagens dos outros domínios.  

Cada grupo incide sobre um dos Domínios Programáticos, questões e cotações 

enunciados no Quadro 1 que se segue: 

 

Quadro 1 - Valorização dos domínios/conteúdos na Prova 

Grupos Domínio Cotação  

(em pontos) 

I 

Identificar e 

descrever uma 

situação com base 

numa imagem ou 

numa frase. 

Direitos Humanos 
 

50 

II 

Expressar a sua 

opinião apresentando 

duas razões válidas. 

Educação Ambiental 50 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

- Respostas claras, lógicas e coerentes. 

- Organização das ideias. 

- Utilização de vocabulário adequado. 

- Discurso argumentativo e capacidade de crítica. 

 

MATERIAL 

 

O material necessário será fornecido pelo professor. 

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

apresentação de qualquer material de escrita. 

 

DURAÇÃO 

 

A prova oral tem a duração de 15 minutos, sem direito a qualquer período de 

tolerância.          maio 2022 


