INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO
Prova 48

2022
Prova Oral

1º Ciclo do Ensino Básico (Despacho Normativo n. º7-A/2022, de 24 de março de 2022)

1.Introdução
O presente documento visa divulgar informação relativa à prova de equivalência à frequência do 1.º
Ciclo do Ensino Básico na área de Cidadania e Desenvolvimento a realizar em 2022.
No 1.º ciclo do ensino básico, a CeD é uma área de trabalho transversal, potenciada pela dimensão
globalizante do ensino neste ciclo.
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:
• Objeto de avaliação;
• Características e estrutura;
• Critérios gerais de classificação;
• Material autorizado.
• Duração;

2. Objeto de avaliação
A prova tem por referência a área de Cidadania e Desenvolvimento do Ensino Básico, as
Aprendizagens Essenciais e o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória e permite avaliar
a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada
É objeto de avaliação as competências de natureza cognitiva, pessoal, social e emocional tendo em
conta:
- Análise crítica do sentido global de imagens, textos e frases apresentadas;
- Produção de discursos orais coerentes, com vocabulário apropriado;
- Mobilização dos diferentes saberes.
3. Características e estrutura
A prova é constituída por questões de resposta aberta e fechada tendo como suporte
imagens, textos, frases apresentadas ou pequenos vídeos.
A prova é cotada para 100 pontos.
A valorização dos domínios e temas na prova apresentam-se no Quadro 1.
A estrutura do momento de avaliação apresenta-se no Quadro 2.
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Quadro 1 - Valorização dos domínios

Domínios

Temas

Direitos Humanos

Declaração
Universal
dos
Direitos Humanos

Educação Ambiental

Água

Educação Alimentar

Saúde

Cotação
(em pontos)

35

35

30

Quadro 2 – Estrutura do instrumento de avaliação
Aluno

1

Júri

3 Docentes - um age como interlocutor e classificador, os outros
dois como classificadores apenas.

Duração
Classificação
Domínios
Tipo
de
Atividade

15 Minutos.
Atribuída de acordo com os níveis de desempenho do aluno.
Direitos Humanos, Educação Ambiental e Saúde.
Interação professor interlocutor – aluno.
Produção oral individual do aluno.

4.Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e critérios
específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro,
previsto na grelha de classificação.
Todas as respostas são dadas oralmente e registadas, pelo Júri da Prova, no guião da prova
e nos espaços reservados para o efeito.
As respostas devem ser dadas de forma clara e audível.
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a resposta
seja classificada com zero pontos.
A classificação final é expressa na escala percentual de 0 a 100.
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5.Duração
A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos.

6.Material autorizado
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou
preta indelével (preenchimento dos dados da folha de rosto da prova).
Não é permitido o uso de corretor.
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