
  

Agrupamento de Escolas Aquilino Ribeiro

 Informação — Prova de Equivalência à Frequência -           3º ciclo do 
Ensino Básico 

Prova 96 | – Cidadania e Desenvolvimento - Modalidade ORAL              2021

                                                                     

O  presente  documento  divulga  informação  relativa  à  prova  de  equivalência  à 

frequência do 3º ciclo, de Cidadania e Desenvolvimento, a realizar em 2021.

 A informação dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios Gerais de Classificação 

• Material 

• Duração

 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 3.º ciclo como constam da legislação 

referida e da Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola (EECE).

A prova incide sobre os seguintes Domínio /Temas 

Domínios Temas 

Direitos Humanos Violação  dos  Direitos 
Humanos   

Igualdade de Género Estereótipos de género 

Interculturalidade Diversidade  ,  diálogo  e 

partilha 
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Desenvolvimento sustentável Os ODS

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

 A tipologia da prova de Cidadania e Desenvolvimento é uma Prova Oral. 

A classificação da prova oral é expressa na escala percentual de 0 a 100.

A  prova incidirá  apenas  sobre dois  dos  domínios referidos,  tendo por  suporte 

pequenos textos, imagens ou vídeos.

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

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

dos critérios específicos de classificação e é expressa por um número, previsto na 

grelha de classificação.

O aluno sabe interpretar, selecionar, organizar a informação e usar adequadamente a 
expressão oral para estruturar o pensamento e comunicar - adequação à situação de 
comunicação; resposta às questões colocadas

30%

O aluno apresenta as suas opiniões, fundamentando-as e defendo-as com argumentos 

válidos - articulação das ideias, riqueza vocabular  

20%

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%

MATERIAL 

Documentos fornecidos pelo docente no momento da prova oral. 

Não é permitida a consulta de dicionário e/ou prontuário.

Não é necessária a apresentação de qualquer material de escrita. 
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DURAÇÃO

A duração da prova oral não deve ultrapassar os 15 minutos.
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