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9º Ano de Escolaridade 

julho 2020 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3ºciclo, de 

Cidadania e Desenvolvimento, a realizar em 2020, nomeadamente: 

 

- Objeto de avaliação 

- Caraterização da prova 

- Material 

- Duração 

 

Objeto de avaliação 

 

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

a Cidadania, Aprendizagens Essenciais e Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória) e permite 

avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada, incidindo sobre as 

aprendizagens nos domínios dos Direitos Humanos, Igualdade de Género, Interculturalidade, 

Desenvolvimento Sustentável, Educação Ambiental, Saúde, Sexualidade, Media e Instituições e 

Participação democrática. 

 

Caraterização da prova 
 
A tipologia da prova de Cidadania e Desenvolvimento é uma prova oral.  

A prova é cotada para 100 pontos. 

A distribuição da cotação pelos domínios de referência apresenta-se no quadro seguinte. 

 

Distribuição da cotação 

Domínios de referência Cotação 
(em pontos) 

Atitude cívica individual 40 
Relacionamento interpessoal 30 
Relacionamento social e intercultural 30 
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A prova compreende três partes, cujos critérios de classificação se discriminam: 

No grupo I, avalia-se a capacidade de assumir uma atitude individual responsável. 

No grupo II avalia-se a capacidade de, perante um tema, defender opiniões de relacionamento 

interpessoal adequadas. 

No grupo III avalia-se a capacidade de, perante um tema, assumir opiniões social e culturalmente 

adequadas. 

 

A sequência de tarefas pode envolver os seguintes tipos de atividades: 

- Visionamento de um documentário/videoclip/notícia; 

- Leitura de um texto e resposta a questões relativas aos conteúdos temáticos envolvidos; 

- Análise de imagens e resposta a questões relativas aos conteúdos temáticos envolvidos. 

 
Material 
 
Documentos fornecidos pelo docente no momento da prova oral. 

Não é permitida a consulta de dicionário. 

Não é necessária a apresentação de qualquer material de escrita. 

 
Duração 
 
A prova tem a duração máxima de 15 minutos. 


