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INFORMAÇÃO PROVA | 2022 | EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 

Prova N.º 65     

2.º Ciclo do Ensino Básico                                            Despacho normativo n.º 7-A/2022 

O presente documento divulga informação relativa à prova de Equivalência à 

Frequência do 2.º ciclo do ensino básico da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, a 

realizar em 2022, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Características e estrutura da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material utilizado 

 Duração 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais da disciplina de 

Cidadania e Desenvolvimento do Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem 

passível de avaliação numa prova oral, de duração limitada, incidindo sobre os 

domínios de aprendizagem:  

 Compreensão crítica do mundo;  

 Problematização e Investigação; 

 Criação, Intervenção e Inovação.  

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Aprendizagens 

Essenciais do Ensino Básico, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania – 

ENEC e a Estratégia de Escola de Educação para a Cidadania - EEEC). A prova incide 

não só sobre o conhecimento de conteúdos curriculares, mas também sobre a forma 

como estes são mobilizados através de processos cognitivos. 

Na prova serão avaliadas aprendizagens relativas ao domínio/tema seguinte: 

 
 Educação Ambiental 

 

 



 
 

Maio de 2022 

Informação Prova 2021-2022      2 | 3 

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

A prova é constituída por três partes. A prova é cotada para 100 pontos. A cotação 

distribui-se pelos domínios a avaliar. A classificação final é expressa pela média ponderada 

de cada um dos domínios – quadro 1 - (em percentagem), arredondada às unidades, 

traduzindo-se na escala de 1 a 5. 

A distribuição das cotações apresenta-se no Quadro 1. 

A prova decorre da interação examinador/examinando: 

∙ Breve apresentação do examinando; 

∙ Realização de atividades conducentes à avaliação das aprendizagens; 

∙ Apresentação e defesa de um ponto de vista sobre o tema proposto pelo examinador. 

Quadro 1 - Ponderação dos domínios de aprendizagem contantes na prova 
 

Parte Domínios ENEC/ EEEC 
Domínios de 

aprendizagem 
Cotação      

(em pontos) 

I, II, III 

Educação Ambiental 
Direitos Humanos 
Desenvolvimento 

sustentável 

Compreensão crítica do 

mundo 
40 

Problematização e 

Investigação 
30 

Criação, Intervenção e 

Inovação 
30 

TOTAL 100 

O domínio/tema a avaliar (Educação Ambiental) resulta da apresentação de recursos 

variados, em diferentes suportes (áudio, vídeo, visual, textual) que contextualizam os 

momentos da prova.   

 
A estrutura da prova sintetiza-se no quadro seguinte: 

 

Momentos Exemplos de microfunções 

1.º momento: de interação 
(aproximadamente 1 minuto 

 Fornecer informação pessoal 

 Expressar opiniões 
 

2.º momento: de compreensão 
e interação  
(aproximadamente 6 minutos) 

No âmbito dos domínios de referência da prova: 

 Demonstrar Compreensão crítica do mundo 

 Emitir opiniões 

 
3.º momento: de interação e 
produção  
(aproximadamente 8 minutos) 
 
 

No âmbito dos domínios de referência da prova: 

 Fornecer informação diversa  

 Descrever/explicar 

 Expressar e justificar opiniões/preferências 
 Formular soluções para problemas 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 
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A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e 

dos critérios específicos para cada domínio de aprendizagem e é expressa por um número 

inteiro. 

As respostas incompreensíveis e/ou que não possam ser claramente identificadas são 

classificadas com zero pontos. 

A classificação final da prova resulta da soma das pontuações atribuídas aos domínios 

que constam no quadro I da caraterização da prova. 

A classificação final é expressa na escala percentual de 0 a 100, traduzindo-se na 
escala de 1 a 5.  

 

 
MATERIAL UTILIZADO 

O material necessário será fornecido pelo professor. 

 

DURAÇÃO 

A duração da prova é de 15 (quinze) minutos, não podendo exceder esta duração. 

 


