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INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

 

Cidadania e Desenvolvimento 2022 

Prova oral 

 
Prova 96 

9.º Ano de Escolaridade 

 
 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à 

Frequência do ensino básico da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, a realizar 

em 2022, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caraterização da prova 

 Duração 

Objeto de avaliação 
 

A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais em vigor e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada, incidindo 

sobre os seguintes domínios: 

 Direitos Humanos 

 Igualdade de Género 

 Saúde 

 Interculturalidade 

 Desenvolvimento Sustentável 

 Educação Ambiental 

 Saúde 

 Sexualidade 

 Media 

 Instituições e participação democrática 

 Literacia financeira e educação para o consumo 

 Risco
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Caraterização da prova 
 

A prova é constituída por um único grupo de resolução opcional, sendo dadas três 

hipóteses de escolha ao nível do domínio essencial a abordar, o qual será 

apresentado através de uma notícia escrita, ilustrada por uma fotografia. 

Intervêm na realização da prova oral dois professores e um aluno. Os intervenientes 

desempenham os papéis que se seguem: 

 O professor interlocutor, que conduz a prova oral seguindo um guião, ou 

seja, o professor que interage com o aluno e lhe fornece as instruções 

para a realização das atividades. 

 Um júri, que é constituído pelo professor interlocutor e outro professor 

classificador. 

 Um aluno que realiza a prova. 

 
A participação do aluno na prova oral desenvolve-se em quatro momentos que 

correspondem à leitura silenciosa da notícia e interpretação da imagem, à 

apresentação do assunto da notícia, à resposta às questões colocadas pelo 

professor interlocutor, de acordo com o guião da prova, e à apresentação de uma 

consideração pessoal sobre o assunto abordado na notícia. 

São considerados quatro critérios para a classificação do desempenho do aluno: 

 
I. Apreensão crítica da mensagem da notícia e da imagem. 

 
II. Desenvolvimento dos assuntos propostos. 

 
III. Correção e clareza da expressão oral. 

 
IV. Correção e adequação discursiva. 

 
O júri, em conferência, atribui a classificação final à prova oral que é expressa em 

números inteiros e numa escala de 0 a 100 pontos de acordo com as seguintes 

cotações: 

 
 
I- 50 pontos 
II- 30 pontos 
III- 15 pontos 
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IV- 5 pontos 
Total- 100 pontos 
 
 
 
 
 
 

Duração: 15 minutos 


