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Informação-Prova de Equivalência à Frequência 

(Despacho Normativo n.º 7-A/2022, de 24 de março) 

Ano letivo de 2021-2022 

 

Disciplina: Cidadania e Desenvolvimento 

Ano de escolaridade: 9.ºano 

Tipo de Prova/código: Oral / 96 

 

Introdução  

O presente documento visa divulgar as características da prova de Equivalência à Frequência 

do 3.º Ciclo do Ensino Básico da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento a realizar em 

2022, pelos alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo 

Despacho Normativo n.º 7-A/2022, de 24 de março.  

A prova estará de acordo com a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, bem como 

com a Estratégia para a Cidadania na Escola (ECCE). 

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

1.Objeto de avaliação;  

2. Características e estrutura;  

3. Critérios Gerais de Classificação;  

4. Duração;  

5. Material autorizado.   

1. Objeto de avaliação  

A prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração 

limitada, incidindo sobre as aprendizagens nos domínios definidos na ECCE, bem como as 

competências de natureza cognitiva, pessoal, social e emocional tendo em conta:  

- Análise crítica;  

- Produção de discursos orais coerentes, com vocabulário adequado;  

- Mobilização de saberes.    

2. Características e estrutura da prova 

A prova é constituída por um grupo e é cotada para 100 pontos;  

A prova decorre da interação examinando / júri: 

- Breve apresentação do examinando;  

- Realização de atividades conducentes à avaliação das aprendizagens;  

- Apresentação e defesa de um ponto de vista sobre o tema proposto do júri.   

3. Critérios gerais de classificação 

A classificação da prova é resultante do somatório das classificações a atribuir a cada resposta 
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de acordo com o quadro: 

 

 

Domínio Competências cotação (em 

pontos) 

 

 

 

Educação para os Media:  

Perigos nas Redes Sociais 

Compreensão do documento autêntico 20 

Organização do discurso  20 

Argumentação crítica 20 

Capacidade de comunicação 20 

Correção linguística da Língua Portuguesa 20 

 

 

4. Material 

O material necessário à prova será fornecido pela escola. 

5. Duração 

Máximo de 15 minutos. 

 


