INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

Cidadania e Desenvolvimento (oral)

2022

1 º Ciclo do Ensino Básico (Despacho Normativo n.º 7-A/2022, de 24 de março)

O presente documento divulga informação relativa à prova final do 1.º ciclo do ensino básico da
disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, a realizar em 2022, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Características e estrutura da prova
• Critérios gerais de classificação
• Duração
• Material autorizado

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens
Essenciais de Cidadania e Desenvolvimento e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação

numa prova oral de duração limitada

Características e estrutura da prova
Prova oral
A prova incidirá sobre os seguintes domínios:


Direitos Humanos ou Saúde;



Educação ambiental ou Desenvolvimento sustentável.

Á composta por dois grupos:
Grupo I- Observação de uma imagem e/ou leitura de um texto; interação entre professor e aluno.
Grupo II- Observação de uma imagem e/ou leitura de um texto; interação entre professor e aluno.

Em cada grupo constituinte da prova de equivalência de Cidadania e Desenvolvimento, pretende-se
avaliar a integração e reflexão das competências de natureza cognitiva, pessoal e social, relativamente
aos domínios abordados.
A prova oral implica a presença de um júri e a utilização, por este, de um registo (numa folha de registos
criada para o efeito) do desempenho do aluno.

A prova inclui um enunciado escrito, em que serão apresentados apenas dois dos domínios referidos
acima, tendo por suporte imagens ou pequenos textos.
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As respostas são dadas oralmente.
A prova é cotada para 100 pontos.

Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e específicos de
classificação apresentados para cada item.
As respostas desadequadas ou que não obedeçam ao(s) domínios(s) proposto(s) são classificadas
com zero pontos.

Na classificação da prova será tida em conta:
 Capacidade de exposição;
 Capacidade de observar, identificar, analisar e dar sentido à informação;
 Conhecimentos sobre a adoção de comportamentos que promovam a saúde e o bem-estar,
designadamente nos hábitos quotidianos;
 Reconhecer que os seus atos e as suas decisões afetam a sua saúde, o seu bem-estar e o
ambiente;


Compreensão dos equilíbrios e das fragilidades do mundo natural;



Conhecimentos sobre a adoção de comportamentos que respondam aos grandes desafios
globais do ambiente;

 Identificação da presença dos Direitos Humanos em situações do quotidiano.
A distribuição da cotação pelos domínios de referência apresenta-se no quadro seguinte.

Distribuição da cotação
Domínios

Cotação
(em pontos)

Direitos Humanos ou Saúde

50

Educação ambiental ou Desenvolvimento sustentável

50

Duração
A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos.

Material autorizado
Não é necessário material.
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