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 INFORMAÇÃO 
PROVA de EQUIVALÊNCIA à FREQUÊNCIA do ENSINO BÁSICO  
 
    

Cidadania e 
Desenvolvimento 

 
                     1.ª e 2.ª Fases  

Código: 65 | 2021   Duração: 15 min 

2º Ciclo do Ensino Básico  Tipo de Prova: ORAL 
    
 

1. Introdução 
 
O presente documento visa divulgar as características da Prova de Equivalência à Frequência da disciplina de 
Cidadania e Desenvolvimento e dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à Prova: 
- Objeto de avaliação; 
- Características e estrutura; 
- Critérios de classificação; 
- Material; 
- Duração. 

 
2. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, e visa avaliar 
conhecimentos, competências, atitudes e valores no âmbito dos domínios da Estratégia Nacional de Educação 
para a Cidadania (ENEC) e da Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola. 

3. Caracterização da prova 

O aluno realiza uma tarefa para cada tema, visando os seguintes parâmetros: 
 

Domínios Conhecimentos, capacidades e atitudes 

Direitos Humanos ü Conhecer os direitos humanos, nomeadamente os consagrados na 
              Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

ü Reconhecer os seus direitos e deveres enquanto cidadão. 
ü Entender que os direitos humanos implicam deveres e  

responsabilidades individuais e coletivas. 
 

Educação Ambiental ü Identificar o aumento dos gases com efeito de estufa como uma das principais 
 causas das alterações climáticas, com origem na atividade humana. 

ü Compreender a importância dos oceanos para a sustentabilidade do planeta. 
ü Avaliar a importância da adoção de atitudes, comportamentos, práticas e 

 técnicas conducentes à preservação e sustentabilidade do planeta. 
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4. Critérios de classificação  
 
A prova é cotada para 100 pontos de acordo com as seguintes competências: 

 
 

COMPETÊNCIAS A AVALIAR 
 
 

 
 

PESO 
(pontos) 

Expressa-se de forma correta. 20 
Identifica e situa os problemas colocados no respetivo contexto. 20 
Comunica de forma adequada às situações propostas. 20 
Mobiliza conhecimentos sobre os temas propostos. 20 
Manifesta uma atitude crítica, fundamentando as suas intervenções. 20 

 

5. Material 

O aluno não necessita de ser portador de qualquer tipo de material. 

 

6. Duração 

A prova tem a duração de 15 minutos. 

 

 
 
 

Fim 


