INFORMAÇÃO-PROVA de EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO
Prova: 48

2022
1.ª e 2.ª Fase

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

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do
1.º ciclo, na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, a realizar em 2022 pelos alunos que se
inscreverem como autopropostos.
As informações apresentadas não dispensam a consulta da legislação e dos referenciais
curriculares legais da disciplina.
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:
• Objeto de avaliação;
• Caracterização da prova;
• Critérios gerais de classificação;
• Material;
• Duração.
Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos, para que fiquem devidamente informados
sobre a prova que irão realizar.
Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência está balizado em
adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito, a articulação com o perfil dos alunos à
saída da escolaridade obrigatória e a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania.

Objeto de avaliação
A Prova Oral tem por referência o artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, e visa
avaliar Conhecimentos, Capacidades e Atitudes, no âmbito dos domínios da Estratégia Nacional
de Educação para a Cidadania (ENEC) e da Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola.

Caracterização da prova
Tratando-se de uma prova oral, os docentes responsáveis (júri) têm autonomia para conduzirem
esta prova da forma que acharem mais adequada, ajustando a sua atuação ao aluno. Esta prova
oral pretende, que o aluno responda a questões para cada Domínio/Tema, visando os seguintes
parâmetros:
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DOMÍNIOS/TEMAS

CONHECIMENTOS, CAPACIDADE E ATITUDES


Saúde
(Atividade Física)

Adotar comportamentos que

promovem

a saúde e

o bem-estar, designadamente na prática de
exercício físico
 Refletir

Média
(Nós e os Media)

sobre

os usos vantagens e desvantagens

dos Média.
 Ter consciência dos comportamentos e atitudes

Riscos

adequadas em situações de risco, bem como saber
(A importância do

cidadão

na Proteção Civil;

cooperar com os diferentes intervenientes de Proteção
Civil.

Intervenientes na Proteção
Civil)

Critérios de Classificação
A distribuição da cotação pelos domínios de referência apresenta-se no Quadro 1 e é expressa
por um número inteiro.
Quadro 1
Competências a avaliar

Cotação

Mobiliza conhecimentos sobre os temas propostos.

20 pontos

Identifica e situa os problemas colocados no respetivo contexto.

20 pontos

Comunica adequadamente em função das situações propostas.

20 pontos

Expressa-se de forma correta.

20 pontos

Manifesta uma atitude crítica, fundamentando as suas intervenções.

20 pontos

Material
O aluno não necessita de ser portador de qualquer tipo de material.
Duração da prova
A prova tem a duração de 15 minutos.
Canedo, 5 de maio de 2022
Aprovada em reunião do Conselho Pedagógico de ___________________ de 2022
A Coordenadora do Departamento do Primeiro Ciclo: Olga Campos
O Diretor: Paulo Dias

Página 2 de 2

