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Prova de Equivalência à Frequência 

de Cidadania e Desenvolvimento 
3.º Ciclo do Ensino Básico 

Código de prova: 96 2022 

 
 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência de 

Cidadania e Desenvolvimento, a realizar em 2021, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Material 

• Duração 

 
 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, as 

Aprendizagens Essenciais de Cidadania e Desenvolvimento, bem como a Estratégia de 

Educação para a Cidadania definida para o Agrupamento, permitindo avaliar a aprendizagem 

passível de avaliação numa prova oral de duração limitada. 

Domínios 

A prova incide sobre os seguintes domínios: 

• Direitos Humanos; 

• Igualdade Género; 

• Interculturalidade; 

• Desenvolvimento Sustentável; 

• Educação Ambiental; 

• Saúde; 

• Sexualidade. 

 
Competências a avaliar, reconhecidas como fundamentais para ser cidadão: 

• ser conhecedor e informado; 

• ser conhecedor e cuidador do ambiente e de si próprio; 

• ser aberto a diferentes culturas, crenças, pontos de vista e práticas; 

• ser consciente do seu dever cívico e interventivo; 

• ser analítico e crítico da realidade social e do mundo em construção; 
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• ser comunicador e capaz de discutir/analisar (argumentar, expor posições, contra- 

argumentar, …). 

 
Caracterização da prova 

O tipo de prova é oral, desenrolando-se numa dinâmica de diálogo interlocutor-aluno, incidindo 

apenas sobre os domínios acima referidos. 

As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de aprendizagens relativas a 

mais do que um dos domínios. 

O aluno será convidado a analisar criticamente diferentes tipos de documentos, como por 

exemplo: 

• Documentários 

• Videoclip 

• Notícia 

• Cartoon 

• Textos 

• Imagens 

 

A distribuição das cotações da prova apresenta-se no Quadro 1. 

Quadro 1- Distribuição de cotações 
 

 Cotações (em pontos) 

Compreensão 

Exploração e análise 

Aplicação de conhecimentos 

Argumentação crítica 

 

 
80 

Correção do discurso 

Coerência do discurso 

Organização do discurso 

 

20 

  
Total: 100 
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A prova é classificada com um total de 100 pontos, que serão convertidos na escala de níveis de 

1 a 5, de acordo com a tabela apresentada no n.º 1 do artigo 11° do Despacho Normativo n.º1 - 

G/2016, de 6 de abril. 

 
Material 

O material a utilizar será disponibilizado pelo professor interlocutor. 

 
Duração 

A prova tem a duração de 15 minutos. 


