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Prova de Equivalência à Frequência de  
 
Cidadania e Desenvolvimento (oral) 2022 
 
 

Prova 48    2022 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho 

Tipo de prova: oral 

 

Introdução 
 
O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do 1.º 

ciclo do ensino básico da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, em 2022, nomeadamente: 

 

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização e estrutura da prova; 

• Critérios de classificação; 

• Duração da prova; 

• Material. 

 

1. Objeto de avaliação 

 

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

Essenciais, bem como a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. 

 

Com a aplicação desta prova pretende-se avaliar as aprendizagens desenvolvidas em prova oral de 

duração limitada.  

  

 

2. Caracterização e estrutura da prova 

 

A prova da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento é oral, incidindo sobre dois dos domínios abaixo 

discriminados e previstos no campo das orientações emanadas superiormente, tendo as mesmas, por 

suporte pequenos textos, títulos de notícias de jornais ou revistas e imagens passíveis de interpretação 

imediata. A sequência de tarefas pode envolver os seguintes tipos de atividades: 
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Leitura de uma notícia; 

Leitura de um texto e resposta a questões relativas aos temas envolvidos; 

Visualização de imagens conducentes a respostas às questões relativas aos temas presentes. 

 

A cotação da prova é de 100 pontos sendo a distribuição da referida cotação pelos domínios, a 

seguinte: 

Domínios Temas Cotação 

Direitos Humanos 

Convenção dos Direitos das Crianças 

Diferença entre direitos e deveres 

Igualdade de direitos e deveres independentemente das diferenças de cada um. 

                                                                                                          50 pontos 

Desenvolvimento sustentável 

Conceito de sustentabilidade. 

Direitos e deveres enquanto cidadãos face ao ambiente. 

Práticas de âmbito pessoal e comunitário de consumo responsável. 

                                                                                                                               50 pontos 

Educação ambiental   

Atitudes de âmbito pessoal e comunitário para preservar o ambiente   

Medidas cívicas a adotar para preservar o ambiente                                                                                                       

                                                                                                                             50 pontos 

Saúde 

Educação Alimentar 

Atividade Física 

                                                                                                                               50 pontos 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

3. Critérios de classificação 

 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos. 

Os critérios seguidos no processo de avaliação serão os seguintes:  

 

O aluno interpreta, seleciona, organiza a informação, usando adequadamente a expressão oral no 

processo de articulação de ideias a comunicar                                                         25% 
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O aluno expõe e desenvolve as suas opiniões, através de argumentos contendo uma fundamentação 

com argumentos válidos.                                                                                                                    25% 

 

O aluno no seu discurso manifesta tolerância e rejeita todas as formas de discriminação e de exclusão 

social.  

                                                                         25% 

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

situação/problema.                                                       25% 

 

 

4. Duração da prova 

 

A duração da prova oral não excederá os 15 minutos. 

 

 

5. Material 

 

No que diz respeito ao material a utilizar, este será disponibilizado pela professora interlocutora.  

 


