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ENSINO SECUNDÁRIO                       

ANO LETIVO DE 2020/2021 

EMRC 10; 11 e 12.º ANO 

 

PERFIS DE DESEMPENHO (valores) 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO (2) 

18 - 20 14 - 17 10 - 13 8 - 9 0 - 7 

O aluno 
evidencia 
elevadas 

competências 
de… 

O aluno 
evidencia 

muitas 
competências 

de… 

O aluno 
evidencia 

competências 
de … 

O aluno 
evidencia 

poucas 
competências 

de … 

O aluno 
evidencia 
reduzidas 

competências 
de… 

 

DOMÍNIO/TEM
A 

(peso) 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS E OUTRAS  

(Conhecimentos, capacidades e atitudes) 

DESCRITORES E 
ÁREAS DE 

COMPETÊNCIA DO 
PERFIL DOS 
ALUNOS (1) 

 
 

Domínio 1   
30 %  

 
Valores e Ética 

Cristã 
 

Apresentar uma definição dos conceitos de «ética» e de 
«moral»;  

 Explicitar o que são valores morais e as suas principais 
características;  

Organizar uma hierarquia de valores;  

 Identificar as principais tipologias da ética;   

Compreender diversos modos de aquisição de valores 
na pessoa humana;  

 Estabelecer um diálogo entre cultura e fé, identificando 
os princípios do cristianismo;  

Entender o ser humano enquanto imagem e semelhança 
de Deus como categoria fundante da dignidade humana 
e da ética;  

Reconheccer a mensagem bíblica como fundamento e 
inspiração para o agir cristão; 

Mobilizar critérios éticos para a tomada de decisões em 
ordem a uma vida com sentido. 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado (A, B, 
G, I, J)   
  
 
 
 
 
 

  
Criativo  
(A, C, D, J)  
  
  
  

 
 
 
  
Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G)  
  
  

 

Trabalhos de 
pesquisa e   
  
Apresentação dos 
trabalhos   
  
  
Grelhas de 
observação direta  
  
  
Elaboração de um 
Portefólios  
  
  
  
Elaboração, 
aplicação e 
interpretação de 
questionários  
  
  
  
  
  
Trabalhos de grupo 
e plenários  
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Domínio 2   
40 %  

 
 

Amor e 
sexualidade  

 

Reconhecer que a sexualidade humana envolve todas as 
dimensões da pessoa e se distingue pelo afeto, o amor e 
a comunhão;   
Articular uma compreensão da fidelidade e da 
abstinência sexual com a construção de um projeto de 
vida assente em decisões livres e responsáveis;   
Identificar formas de entender a sexualidade que a 
empobrecem e que atentam contra a dignidade da 
pessoa, na sociedade atual;   
Apresentar fundamentos éticos para a vivência do amor 
humano, a partir da mensagem cristã;   
Identificar e denunciar comportamentos e situações de 
desrespeito, exploração e degradação da pessoa pela via 
sexual;   
Mobilizar critérios éticos, a partir de uma perspetiva que 
tem em conta a dignificação da pessoa, para assumir em 
liberdade e responsabilidade as suas escolhas sexuais;  
Articular um entendimento do namoro, do matrimónio 
e do celibato, com o chamamento de cada ser humano a 
uma vida de amor fecundo;  
Sustentar, a partir da mensagem cristã, que o exercício 
da paternidade e maternidade responsáveis comporta o 
reconhecimento do valor da vida humana desde o 
momento sua conceção, recusa o aborto e valoriza os 
métodos naturais na regulação dos nascimentos.  

 

 
 
  
  
Indagador/  
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
  
 
Respeitador da  
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 
  
Sistematizador/  
organizador  
(A, B, C, I, J)  
  
  
 
 
 
 
Questionador  
(A, F, G, I, J)  
  
  
Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 
 
 
Autoavaliador  
(transversal às  
áreas  
 
 
 
Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F) 

 
 
Responsável/  
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J)  
  
 

Cuidador de si e 
do  
outro  
(B, E, F, G)  

 

  
  
  
Recolha de artigos e 
imagens para 
elaboração de um 
mural  
  
  
Elaboração de 
um flyer  
  
  
  
Elaboração conjunta 
de um  prezi  

 

 
 

Domínio 3 

30% 

Um Sentido 
para a Vida 

Compreender o desejo do ser humano na procura da 
felicidade e na busca de sentido para a existência;  

Reconhecer o ser humano como “um ser em situação” e 
“um ser em relação”;  

 Reconhecer, à luz da mensagem cristã, a vocação e o 
sentido da vida como dádiva para os outros através de 
escolhas em liberdade;  

Compreender que as opções fundamentais requerem 
discernimento e se baseiam em critérios de coerência e 
de responsabilidade; 

 Referir os valores evangélicos que dão sentido à vida e 
que afirmam que toda a vida tem sentido;  

Assumir atitudes de gratuidade e dom de si, como 
construtoras de sentido.  

 

Notas: 

(1): A-Linguagens e textos; B-Informação e comunicação; C-Raciocínio e resolução de problemas; D-Pensamento crítico e 

pensamento criativo; E-Relacionamento interpessoal; F-Desenvolvimento pessoal e autonomia; G-Bem-estar, saúde e 

ambiente; H-Sensibilidade estética e artística; I-Saber científico, técnico e tecnológico; J- Consciência e domínio do corpo. 

(2): Terá de se utilizar, por período, no mínimo 3 instrumentos de tipologia diversificada 


