
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 

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

Ano Letivo 2020-2021 

 

DOMÍNIOS PONDERAÇÃO 
Conhecimentos 20% 

Espírito cívico 10% 

Atitudes 20% 

Responsabilidade 20% 

Cooperação 20% 

Descritores de observação do produto 10% 

 

DESCRITORES DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO 

DOMÍNIOS DESCRITORES DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO NO S N 

Conhecimento – Conteúdos curriculares das disciplinas envolvidas    

Espírito cívico 

‒ Mostra-se pronto a cooperar e trabalhar com as outras pessoas.    

‒ Mostra-se pronto a contribuir para melhorar a situação de outras pessoas 
na comunidade. 

   

‒ Colabora com outras pessoas para defender causas comuns.     

‒ Mostra o seu empenhamento em defender e salvaguardar os direitos 
humanos das outras pessoas. 

   

‒ Mostra-se disposto a participar nas tomadas de decisão coletivas.     

‒ Respeita as obrigações e responsabilidades relativas à cidadania ativa, 
seja a nível local, nacional ou global. 

   

Atitudes 

Apresenta atitudes respeitosas para com as convicções, práticas e modos de 
vida adotados por outras pessoas, a não ser que estes violem os direitos 
humanos.  

   

‒ Dá espaço aos outros para se expressarem.    

‒ Mostra respeito por opiniões ou ideias diferentes, a não ser que violem os 
direitos humanos.  

   

‒ Trata todas as pessoas com respeito, independentemente da sua origem 
cultural.  

   

‒ Mostra respeito pelas diferenças religiosas.     

 

Agrupamento de Escolas 

Murtosa 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
+Trabalhos Individuais 

 
+Trabalhos de Grupo 

 
+Registo de observação de participação 

 
+Registo de Observação de Comportamento 



‒ Mostra respeito pelas diferenças de género.    

– Manifesta a disponibilidade para ter em conta informação contraditória ou 
incompleta, sem a rejeitar automaticamente nem precipitar-se a tirar 
conclusões prematuras.  

   

Responsabilidade 

‒ Apresenta o trabalho solicitado dentro do prazo.    

‒ Quando lhe entregam uma tarefa, cumpre-a fielmente, mesmo que surjam 
outras  

   

‒ Executa os seus deveres da forma mais perfeita que lhe é possível.    

‒ Demonstra que assume a responsabilidade pelos seus erros.    

Cooperação 

‒ Trabalha para formar consenso e alcançar as metas de grupo     

‒ Consegue ajudar alguém novo a tornar-se parte do grupo.    

‒ Ao trabalhar como membro de um grupo, encoraja os membros do grupo a 
expressar os seus pontos de vista e opiniões. 

   

‒ Trabalha bem com outras pessoas.    

Descritores de 
observação do 

produto 

– Correção dos aspetos gráficos.    

‒ Qualidade da apresentação da 1ª página.    

‒ Adequação e pertinência dos temas.    

‒ Correção científica dos artigos/notícias.    

‒ Comunicação.    

NO- Não Observado          S-Sim        N-Não 

 

Nota: os descritores deverão ser adaptados ao contexto de modo a que os alunos possam ter conhecimento 

das competências que se esperam que estes desenvolvam, incluindo as que se referem aos conteúdos 

curriculares.    

 

                                                                     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. 

 


