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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO ENSINO BÁSICO 
 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO maio de 2021 

Prova 96 2021 1.ª/2.ª Fase 
 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

 
Tipo de Prova: Oral Duração da Prova: 15 minutos 

 

 
 

 
1. Introdução 

 
O presente documento visa divulgar as características da Prova de Equivalência à Frequência do 3.º ciclo 

do ensino básico da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, a realizar em 2021, de acordo com o 

disposto no Despacho Normativo n.º 10-A/2021 de 22 de março. Esta informação de prova é aplicável aos 

alunos avaliados ao      abrigo do Decreto-lei n.º 54/2018. 

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

 

• Objeto de avaliação; 

• Características; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração. 
 
 
 

1. Objeto de Avaliação 

A prova avalia o conjunto de aprendizagens desenvolvidas no 3ºciclo, de acordo com os referenciais 

de base: o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, as Aprendizagens Essenciais e a 

Estratégia de Educação para a Cidadania do Agrupamento. 

 

 

 

2. Características 

A tipologia da prova de Cidadania e Desenvolvimento é uma Prova 

Oral. A classificação da prova oral é expressa na escala percentual de 

0 a 100. 

A prova incidirá sobre um dos seguintes domínios: Direitos Humanos, Saúde, Literacia Financeira ,        

tendo por suporte pequenos textos ou imagens. 
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3. Critérios Gerais de Classificação 
 

O aluno interpreta, seleciona, organiza a informação e usa adequadamente a expressão 

oral para estruturar o pensamento e comunicar - adequação à situação de comuni- 

cação; resposta às questões colocadas. 

 
40 

O aluno apresenta as suas opiniões fundamentando-as e defendo-as com argumentos váli- 

dos - articulação das ideias, riqueza vocabular 

30 

O aluno analisa criticamente a realidade e escolhe a/s estratégia/s adequada/s à resolução 

da situação /problema. 

30 

4. Material 

Todo o material necessário será fornecido no momento da realização da prova. 

 

5. Duração 

A prova oral não deverá ultrapassar a duração máxima de quinze minutos. 
 


