
 
 

 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EMRC – 2.º e 3.º ciclos 
Ano letivo 2020-2021 

 

DOMÍNIOS 
(TEMAS ORGANIZADORES) 

Ponderação ÁREAS DO SABER ESPECÍFICO/COMPETÊNCIAS 
INSTRUMENTOS 

DE AVALIAÇÃO 

ÁREAS DE 

COMPETÊNCIA 
DO PERFIL DOS ALUNOS 

Compreensão e 
Aquisição dos Valores 
Humanos e Espirituais 

30% 

• Identificar os valores humanos e espirituais. 

• Fundamentar a priorização dos valores e relacioná-los com as escolhas pessoais. 

• Exprimir os seus pontos de vista de forma adequada 

• Valorizar os outros 

• Utilizar conceitos operatórios e metodológicos da disciplina; 

• Reconhecer a importância dos valores de cidadania para a formação de uma consciência cívica e de 

uma intervenção responsável na sociedade democrática; 

• Promover uma abordagem da disciplina baseada em critérios éticos e estéticos; 

• Relacionar, sempre que possível, as aprendizagens e valorizar o património histórico e cultural existente 

na região/local onde habita/estuda; 

• Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a diversidade: étnica, ideológica, 

cultural, sexual; 

• Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, promovendo a diversidade, as interações entre 

diferentes culturas, a justiça, a igualdade e equidade no cumprimento das leis; 

• Utilizar corretamente o vocabulário específico da disciplina. 

• Comunicar com correção linguística, de forma estruturada e criativa (expressão oral e escrita). 

• Desenvolver as capacidades de crítica e argumentação. 

• Realiza de modo autónomo, atividades ligadas às suas próprias capacidades 

- Fichas de 
avaliação 
formativa 

- Trabalhos de 
interpretação e 
seleção de 
informação 

- Fichas de 
sistematização 

- Participação oral 
- Trabalhos 

apresentados 
- Contributos 

dados nas 
atividades de 
articulação 
curricular 

- Trabalhos de 
pesquisa 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado (A, B, 
G, I, J) 
 
Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G); 
 
Criativo (A, C, D, J); 
 
Indagador/ 
Investigador (C, D, F, H, 
I); 
 
Sistematizador/ 
organizador (A, B, C, I, 
J). 
 
Responsável/autónom
o (C, D, E, F, G, I, J); 
 
Respeitador da 
diferença/ do outro (A, 
B, E, F, H); 

Aquisição/aplicação de 
competências de 

comunicação 
interpessoal 

20% 

Utilização de técnicas 
de expressão de ideias 
(oral, escrita e plástica) 

20% 

ATITUDES 

10 % 

 

 

10 % 

 

 

10 % 

Sociabilidade 

Respeito pelos outros 

Cumprimento de regras 

Cooperação com os outros 

Empenho  

Disponibilidade demonstrada para trabalhar 

 Envolvimento individual no trabalho 

Qualidade dos trabalhos 

Participação na sala de aula 

Organização 

Autonomia 

Organização do material escolar 

Cumprimento de prazos  

 Responsável/autónom
o (C, D, E, F, G, I, J);  
 
Respeitador da 
diferença/ do outro (A, 
B, E, F, H);  
 
Autoavaliador 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL 
DOS ALUNOS (LEGENDA) 

A - Linguagens e textos; B- Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e 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. 

 

Escola Básica Integrada com Jardim de Infância de Pardilhó 


