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Agrupamento de Escolas de Alhandra, Sobralinho e S. João dos Montes 

 

INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Cidadania e Desenvolvimento      Maio de 2022 

Prova 48 | 2022 

1º Ciclo do Ensino Básico  

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência da frequência do 1º 

ciclo da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, a realizar em 2022, 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 e as 

Aprendizagens Essenciais de Disciplina e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação 

numa prova oral de duração limitada. 

Na prova oral, são objeto de avaliação as competências adquiridas nos domínios prioritários 

definidos pelo Estabelecimento de Ensino na sua Estratégia de Educação para a Cidadania de 

Escola, que seguidamente se enunciam: 

➢ Direitos Humanos 

➢ Saúde  

➢ Literacia financeira e educação para o consumo 

➢ Educação ambiental 

 

Caracterização da prova 

Intervêm na realização da prova oral, três professores e um aluno. Os intervenientes 

desempenham os papéis que se seguem: 

• Um professor interlocutor que conduz a prova seguindo um guião, ou seja, um professor 

que interage com o aluno e lhe fornece as instruções para a realização das atividades; 

• Dois docentes classificadores que observam e classificam a prestação do aluno; 

• O júri é constituído pelo professor interlocutor e por dois professores classificadores. 

• O aluno que realiza a prova. 
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 A prova oral irá incidir sobre os domínios prioritários definidos pelo Estabelecimento de 

Ensino na sua Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola, os quais se incluem nas 

Aprendizagens Essenciais de Cidadania e Desenvolvimento. A prova pode ter um domínio/tema 

unificador ou percorrer vários domínios/temas. 

 

Competências Atividades e Conteúdos Critérios Duração Cotação 

Conhecimentos 

O aluno lê, primeiro em silêncio e 
depois em voz alta, o(s) 
excerto(s) selecionado sobre um 
determinado tema. 

• Identificação do(s) tema(s) 
abordados; 

• Apreensão dos 
conteúdos/mensagem 
veiculada.  

 
15 

minutos 

25 
pontos 

Valores 

O aluno lê e compreende os 
sentidos globais do(s) excerto(s) 
escrito(s); 
 
O aluno ouve e compreende as 
instruções do professor ou 
interlocutor. 

• Demonstra aceitar diferentes 
opiniões;  

• Evidencia tolerância face à 
diferença, apresentando 
argumentação para 
fundamentar as suas ideias; 

• Emissão de juízos de valor. 
 

25 
pontos 

Capacidades 
O aluno interage oralmente com 
o professor. 

• Clareza e fluência da 
expressão oral; 

• Desenvolvimento, sem 
desvios e com correção, dos 
assuntos propostos; 

• Manutenção de um diálogo 
pertinente e adequado. 

25 
pontos 

Compreensão 
crítica 

O aluno demonstra ser capaz de 
refletir criticamente sobre os 
assuntos/temas abordados.   

• Reflexão crítica sobre o 
tema(s) abordado(s), 
justificando com clareza as 
suas opiniões. 
 

25 
pontos 

Total 
100 

pontos 

 

Material 

Material de escrita. 

 

Duração 

A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos. 

 

  


