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Prova de equivalência à frequência 

 

 

INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Cidadania e Desenvolvimento maio de 2020 

 

PROVA /65 | 2020 

 

2º Ciclo do Ensino Básico 
 

 

 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 2.° Ciclo da 

disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, a realizar em 2020, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Material 

• Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Estratégia Nacional de Educação para a 

Cidadania, Aprendizagens Essenciais e Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória) e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada, incidindo sobre as aprendizagens nos 

seguintes Domínios/Temas: 5ºano, Educação Ambiental, Desenvolvimento Sustentável, Saúde e Risco e do 6º 

ano Direitos Humanos, Igualdade de género, Interculturalidade e Sexualidade. 

 

Caracterização da prova 

O tipo de prova é oral.  

 A prova incidirá sobre dois dos temas referidos (um de 5º ano e outro de 6º ano), tendo por suporte pequenos 

textos, imagens ou vídeos.  

A sequência de tarefas pode envolver os seguintes tipos de atividades:  

- Visionamento e análise de um documentário/videoclipe/notícia/imagens/cartoon  

- Leitura de um texto (notícia/artigo de uma revista…) e resposta a questões relativas aos conteúdos temáticos 

envolvidos;  

A prova é classificada com um total de 100 pontos. 

 A prova apresenta itens de seleção e itens de construção. O quadro 1 apresenta o tipo de itens utilizados no 

conjunto da prova e a respetiva cotação. 
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Quadro 1 — Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item 

(em pontos) 

Itens de seleção Escolha múltipla 2 10 

Itens de construção Resposta curta 2 15 

Resposta extensa 1 50 

  
Os descritores de desempenho esperados, em função dos domínios em avaliação, são apresentados no 

Quadro 2. 

Quadro 2 – Domínios e descritores de desempenho 

 Domínios 
 

Descritores de desempenho  
 

 
 
 
 
 

Interação 
e 

Prestação 

Atitude cívica individual  
 

Perante os temas assume uma 

atitude individual responsável.  

 

Relacionamento interpessoal  
 

Perante os temas assume uma 

postura cooperante e interativa.  

Relacionamento social e intercultural  
 

Perante os temas defende    

opiniões social e culturalmente 

aceites.  

 

 

Material 

Pode utilizar lápis e caneta azul ou preta.  

 

Duração 

A prova oral tem a duração de 15 minutos, sendo aberta ao público. 


