
 
       

 
Critérios de Avaliação - Cidadania e Desenvolvimento - 2º e 3º Ciclos – 2021-2022 

 
1º ciclo: A avaliação no 1.º ciclo do ensino básico materializa-se na atribuição de uma menção qualitativa acompanhada de uma apreciação descritiva em cada componente 
de currículo. (Decreto-Lei n.º 55/2018, Art.º 28º) 2º e  3º ciclos: Nos 2.º e 3.º ciclos traduz-se numa escala numérica de 1 a 5 em cada disciplina. (Decreto-Lei n.º 55/2018, 
Art.º 28º) 

 
Domínio 

Ponderação 
Competências 

 
Instrumentos de 

avaliação* 
Nível     Perfil  

                                Descritores 
 
 

Conhecimentos 
(35%) 

 
 

Capacidades 
 

(35%) 
 
 
 

Atitudes  
(30%) 

 
 
 
      

 
Pessoais e sociais  
 

 Colabora na escolha do tema para o projeto de 
Cidadania e Desenvolvimento. 

 Aceita diferentes pontos de vista.  

 Pesquisa informação relevante de forma crítica e 
autónoma. 

 Estabelece relações empáticas com o(s) outro(s).  

 Mobiliza diferentes conhecimentos, utilizando 
diferentes metodologias de trabalho.  

 Procura soluções diferentes para o mesmo problema 
ou situação. 

 Demonstra autonomia na realização das atividades. 

 Revela curiosidade e vontade de saber mais.  

 Adapta-se a novas situações. 

 Trabalha em equipa, mostrando abertura para 
aceitar novos contributos. 

 Reconhece e utiliza regras do debate democrático e 
instrumentos de decisão democrática.  

 Argumenta e contra-argumenta, expondo as suas 
ideias. 

 Adequa comportamentos em contextos de 
cooperação, partilha, colaboração e competição. 

 Demonstra interesse pelos outros e pelo bem 
comum.  

 Apresenta trabalhos em suportes diversificados com 
criatividade e originalidade. 

 
Pensamento crítico e criativo. 
 

 Divulga o seu trabalho de forma criativa. 

 Intervém civicamente na escola e/ou na comunidade. 

 Avalia criticamente o seu contributo e dos pares. 

 
 
 

 Questionários; 
 
 
 Relatórios; 
 
 
 Trabalhos 

individuais/em 
grupo; 
 

 Apresentações 
orais; 

 
 Debates;  

 
 
 Grelhas de 

observação; 
 

 
5 
 

(100%) 

 
Manifestou bastante interesse pelas atividades propostas. Participou 
ativamente nas atividades desenvolvidas, demonstrando um grande 
sentido de responsabilidade e autonomia. Realizou todas as tarefas 
sobre as temáticas e cumpriu sempre as regras estabelecidas dentro e 
fora da sala de aula. Revelou muita facilidade em relacionar-se com os 
outros. 
 

 
4 
 

(80%) 

Manifestou interesse pelas atividades propostas. Participou ativamente 
nas atividades desenvolvidas, demonstrando sentido de responsabilidade 
e autonomia. Realizou as tarefas sobre as temáticas e cumpriu as regras 
estabelecidas dentro e fora da sala de aula. Revelou facilidade em 
relacionar-se com os outros. 

 
3 
 

(60%) 

Manifestou algum interesse pelas atividades propostas. Participou nas 
atividades desenvolvidas, demonstrando regularmente sentido de 
responsabilidade e autonomia. Realizou com regularidade as tarefas 
sobre as temáticas e cumpriu as regras estabelecidas dentro e fora da 
sala de aula. Revelou algumas dificuldades em relacionar-se com os 
outros. 
 

 
2 
 

(40%) 

Manifestou pouco interesse pelas atividades propostas. Participou pouco 
nas atividades desenvolvidas demonstrando pouco sentido de 
responsabilidade e autonomia. Realizou pontualmente as tarefas e 
cumpriu as regras estabelecidas dentro e fora da sala de aula. Revelou 
muitas dificuldades em relacionar-se com os outros. 

 
1 
 

(20%) 

Manifestou total desinteresse pelas atividades propostas. Recusou-se a 
participar nas atividades desenvolvidas, não demonstrando qualquer 
sentido de responsabilidade e autonomia. Não realizou as tarefas e não 
cumpriu as regras estabelecidas dentro e fora da sala de aula. Revelou 
sérias dificuldades em relacionar-se com os outros. 

 
*A tipologia e o número de instrumentos de avaliação utilizados por semestre são definidos em função do perfil dos alunos / turmas.  
 
A avaliação é contínua e sem diferenciação ponderada nos dois semestres. 


