
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 

2.º/3.º Ciclos do Ensino Básico e Secundário 

 

DOMÍNIOS PONDERAÇÃO 
Conhecimentos 20% 

Espírito cívico 10% 

Atitudes 20% 

Responsabilidade 20% 

Cooperação 20% 

Descritores de observação do produto 10% 

 

 

                                                                     NÍVEIS DE DESEMPENHO 

Nível Perfil 

1 

O aluno demonstrou total desinteresse pelas atividades propostas. Participou sem qualquer motivação e apenas 
nas atividades e projetos desenvolvidos. Demonstrou muito pouco sentido de responsabilidade na realização das 
tarefas propostas. Colaborou na tomada de decisões de assuntos da turma só quando solicitado. Integrou-se 
com muita dificuldade na turma. 

2 

O aluno envolveu se nas atividades propostas a um nível pouco satisfatório. Participou sem demonstrar 
autonomia ou sentido de responsabilidade no cumprimento das tarefas/ de algumas tarefas propostas nos 
projetos desenvolvidos. Colaborou apenas quando solicitado e com pouca motivação na tomada de decisões de 
assuntos da turma/. Revelou dificuldades no relacionamento com os seus pares ou outros. Apresentou 
muitas/algumas dificuldades em integrar-se na turma. 

3 

O aluno envolveu-se nas atividades propostas a um nível satisfatório. Participou e demonstrou possuir 
autonomia/alguma autonomia e sentido de responsabilidade. Cumpriu tarefas e participou nas atividades e 
projetos desenvolvidos. Colaborou na tomada de decisões de assuntos da turma integrando-se de forma 
positiva. 

4 

O aluno envolveu-se nas atividades propostas a um nível muito satisfatório. Participou e demonstrou possuir 
autonomia, alguma capacidade de liderança e sentido de responsabilidade. Revelou um conhecimento 
esclarecido face às temáticas desenvolvidas. Colaborou na tomada de decisões de assuntos da turma 
integrando-se com facilidade e/ou contribuiu para integração de outros alunos na turma. 

5 

O aluno envolveu-se integralmente nas atividades propostas. Participou ativamente e com bastante autonomia, 
capacidade de liderança e responsabilidade na realização das tarefas e projetos desenvolvidos. Revelou um 
conhecimento bastante esclarecido face às temáticas desenvolvidas, criatividade/ espirito critico/iniciativa 
Colaborou na tomada de decisões de assuntos da turma e manteve um relacionamento fácil com todos os seus 
pares e com os outros. 

 

 

Agrupamento de Escolas 

Murtosa 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
+Trabalhos Individuais 

 
+Trabalhos de Grupo 

 
+Registo de observação de participação 

 
+Registo de Observação de Comportamento 


