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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO                                                        2022 

Prova 48  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1º Ciclo do Ensino Básico 
____________________________________________________________________________________________________________ 

              
O presente documento divulga informação relativa à prova de Equivalência à Frequência do 1º 

Ciclo do Ensino Básico da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, a realizar em 2022, 

nomeadamente: 

 

  Objeto de avaliação 

  Caracterização da prova 

  Critérios gerais de classificação 

  Material 

  Duração 

 

 

Objeto de avaliação 

 

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

Aprendizagens Essenciais e os Referenciais de Educação para a Cidadania e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada.  

 

 

Caracterização da prova  

 

A prova é constituída por um caderno, organizada em quatro grupos de itens. 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, figuras e 

áudios e ou vídeos.  

A prova pode mobilizar aprendizagens de anos de escolaridade anteriores. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas ou dos respetivos 

conteúdos nos documentos curriculares.  
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As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de aprendizagens relativas a 

mais do que um dos temas das Aprendizagens Essenciais. 

A prova é realizada perante um júri.  

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1. 

Quadro 1 – Valorização dos domínios 

Domínios 
Cotação 

(em pontos) 

Direitos Humanos 25 

Educação Ambiental 25 

Segurança Rodoviária 25 

Bem-estar Animal 25 

       

 

Critérios gerais de classificação 

 

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

específicos apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro, previsto na grelha 

de classificação. 

A classificação final corresponde à média aritmética simples, arredondada às unidades, das 

classificações das tarefas expressas em escala percentual de 0 a 100. 

 

Material 

Os materiais necessários à realização da prova serão, previamente, fornecidos ao aluno. 

 

 

Duração  

A prova tem a duração de 15 minutos. 

 

 


