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Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do 3º 

ciclo do ensino básico da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento (CD). 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação e das 

aprendizagens essenciais esperadas para CD. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura; 

 Critérios de classificação; 

 Material a usar; 

 Duração. 

 

Objeto de avaliação 

 

A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais de Cidadania e Desenvolvimento 

consubstanciadas e homologadas pelo Despacho n.º 6944-A/2018, de 19 de julho e permite avaliar 

aprendizagens passíveis de avaliação numa prova oral de duração limitada nos domínios das 

competências e conhecimentos de cidadania, em várias vertentes: diálogo e respeito pelos outros, 

alicerçados em modos de estar em sociedade e que tenham como referência os Direitos Humanos, 

nomeadamente os valores da igualdade, da democracia e justiça social. 

Quadro I – Domínios / temas objeto de avaliação 

1º grupo 2º grupo 

Direitos Humanos. 

Igualdade de Género. 

Interculturalidade. 

Educação Ambiental. 

Desenvolvimento sustentável. 

Saúde 

 

Instituições e participação democrática. 

Média. 

Sexualidade. 

Risco. 
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Oralidade 

 Referir o tema(s) apresentados. 

 Explicitar o assunto tratado. 

 Informar, explicar, argumentar. 

 Fazer uma apresentação oral (máximo de 3 minutos) sobre um tema. 

 

Características e estrutura 

 

A prova pode ter como suporte um ou mais textos. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

• Leitura, em voz alta, de um texto relativo a um dos temas de CD. 

• Resposta a um questionário orientado de interpretação de texto.  

 

Critérios de classificação  

 
A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro I. 
 

Quadro II – Valorização dos domínios 

Domínios Cotação (em pontos) 

Oralidade / identificação dos temas 50 

Explicitação / argumentação sobre os temas  50 

 

 

Material a usar 

Não se aplica. 

 

Duração  

A prova tem a duração de 15 minutos. 

 

 


