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Ano Letivo 2020/21 

INFORMAÇÃO – PROVA  

 

Prova de Equivalência à Frequência do 2.º Ciclo do Ensino Básico 

 

  Disciplina: Cidadania e Desenvolvimento                                                    Código: 65 

                                                   1.ª e 2.ª Fases 

  Tipo de Prova: Oral                                                Duração da Prova: 15 minutos 

O presente documento divulga as características da prova de equivalência à frequência do 2.º Ciclo do 

ensino básico da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, a realizar em 2021, e dá a conhecer os 

seguintes aspetos relativos à prova oral: 

 Objeto de avaliação 

 Características e estrutura 

 Critérios gerais de classificação 

 Duração 

 Material autorizado 

Objeto de avaliação 

A prova avalia o conjunto de aprendizagens de acordo com os referenciais de base: O Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória, os domínios, os temas e as aprendizagens essenciais a desenvolver no 

segundo ciclo como constam da legislação respetiva e da Estratégia de Educação para a Cidadania na 

Escola (EECE). 

A prova incide sobre os seguintes domínios: Direitos Humanos e Educação Ambiental.  

Nesta prova oral, são objeto de avaliação competências dos domínios essenciais. 

Os alunos devem ser capazes de: 

 demonstrar uma atitude cívica individual (ao nível da identidade cidadã e dos direitos 

humanos); 

 apresentar um diálogo que evidencie o respeito pelos outros, nomeadamente os valores da 

igualdade, da democracia e da justiça social; 

 reconhecer aspetos relacionados com a Educação Ambiental, apresentando soluções pensadas 

e refletidas sobre este domínio. 

Características e estrutura  
 
A prova é constituída por uma componente oral. A classificação final será obtida através da avaliação de 

desempenho nesta prova. 

 

A cotação da prova é expressa numa escala percentual de 0 a 100. 

 

A distribuição da cotação pelos grupos apresenta-se no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Distribuição da cotação da prova oral 

Grupos Domínios 
Cotação 

 

I Direitos Humanos 50% 

II Educação Ambiental  50% 

 

Os domínios, a tipologia de itens, a cotação e os critérios gerais de classificação apresentam-se no Quadro 2. 

Quadro 2 – Domínios, tipologia de itens, cotação e critérios gerais de classificação da prova oral 

Domínios / Conteúdos Tipologia de itens Cotação 
Critérios gerais de 

classificação 

Direitos Humanos 

 

A interação verbal far-se-á a partir da 

leitura de notícias atuais e da 

visualização de imagens, cujo tema 

centrais são os Direitos Humanos e a 

Educação Ambiental. 

 

 

50 % 

Avaliação da adequação das 
respostas à demonstração de 
uma atitude cívica. 
 
Avaliação da capacidade de 
produzir textos orais 
(apreciação crítica) a partir do 
domínio em análise. 
 
Avaliação da capacidade de 
produção de um discurso 
organizado e coeso. 

Educação Ambiental 50 % 

Critérios gerais de classificação  

A classificação a atribuir na Prova Oral far-se-á de acordo com os seguintes critérios: 

Nível de 
Consecução 

Domínios Áreas de Competência Áreas Transversais 

Revela um bom 
desempenho. 

25%  a 35 % 

 Realiza uma reflexão crítica 
em torno de problemas 
atuais. 

20 % a 30 % 

 Aborda na sua reflexão os dois 
domínios sobre os quais a 
prova incide. 

30 %  a 35 % 
Apresenta: 

 Ideias claras e bem 
organizadas; 

 discurso sem hesitações. 

Revela um 
desempenho 
satisfatório. 

18 % a 25 % 

 Realiza um esboço de reflexão 
crítica em torno de problemas 
atuais. 

12%  a 19 % 

 Aborda na sua reflexão, com 
alguns desvios, pelo menos 
um dos dois domínios sobre 
os quais a prova incide. 

20% a 30 % 
Apresenta: 

 ideias claras e minimamente 
organizadas; 

 discurso com algumas 
hesitações. 

Revela muita 
dificuldade no seu 

desempenho. 

0 a 17 % 

 Não realiza uma reflexão 
crítica em torno de problemas 
atuais. 

0 a 13 % 

 Não aborda na sua reflexão 
nenhum dos dois domínios 
sobre os quais a prova incide. 

0 a 19 % 
Apresenta: 

 ideias confusas ou 
desorganizadas; 

 incapaz de comunicar. 

 

Duração 

A prova oral tem a duração de 15 minutos. 

 

Material autorizado 

O material a utilizar será disponibilizado pelo coordenador da prova. 

 


