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INFORMAÇÃO-PROVA 

CIDADANIA e DESENVOLVIMENTO                                                              2022                                               
   

Prova 48 
 
1.º Ciclo do Ensino Básico 

 
 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 1.º ciclo do 

ensino básico da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, a realizar em 2022, nomeadamente:   

 
• Objeto de avaliação 
• Características e estrutura 
• Critérios gerais de classificação 
• Duração 
• Material autorizado 

 
 

Objeto de avaliação 
 

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

para a Cidadania,  Aprendizagens Essenciais, O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e 

Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola) e permite avaliar a aprendizagem passível de 

avaliação numa prova oral de duração limitada, incidindo sobre os seguintes domínios de referência: 

Literacia Financeira, Saúde e Desenvolvimento Sustentável. 

 

Características e estrutura 
 

Tipologia da prova: 

• Prova Oral. 

Tipo de Atividade 

• Produção/ Interação oral 

Poder-se-á proceder a: 

        - leitura de frase(s), texto, imagem ou vídeo; 

        - análise de frase(s), texto, imagem ou vídeo; 

        - Comentário de frase (s), texto, imagem ou vídeo. 

 

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

 
 
 

http://www.dge.mec.pt/portugues
http://www.dge.mec.pt/portugues


Prova  48 2 / 2 
 

 

Critérios gerais de classificação 

Na avaliação do aluno serão observados os seguintes critérios: 

• adequação da resposta  à questão e/ou tema proposto; 

• capacidade de argumentação; 

• espírito crítico; 

• fluência do discurso / adequação vocabular. 

 

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

apresentados para cada momento.  

As respostas que não possam ser claramente identificadas como corretas são classificadas com zero 

pontos. 

Não será atribuída classificação a produções orais que não obedeçam ao tema proposto/ ou às respostas 

que não se adequem às questões apresentadas. 

Será utilizado um guião da prova e uma lista de verificação para o registo da prestação do avaliado. 

 

Duração 
 

A prova tem a duração de 15 minutos. 
 
 

Material autorizado 
 

  Documentos fornecidos pelo docente no momento da prova oral. 

  Não é necessária a apresentação de qualquer material de escrita. 

 


