
 

 

 

Ano Letivo 2019/2020 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃOi 

DISCIPLINA:  CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 

 

DOMÍNIOS 
COMPETÊNCIAS 

DA ENEC* 

C
O

G
N

IT
IV

O
 

Cognitivas 

• Conhece os princípios da cidadania

• Investiga recorrendo a diferentes fontes de informação os 

temas cívicos que lhe são apresentados

• Utiliza com correção a língua portuguesa a nível oral e escrito

• Utiliza as TIC de forma adequada

C
O

M
P

O
R

T
A

M
EN

TA
L 

 
 

Pessoais 
 
 

• Organiza a informação

• Revela capacidade de resolução de problemas

• Revela capacidade de liderança

• Mostra espírito de iniciativa e capacidade de tomar decisões

• Revela espírito crítico

• Reflete sobre a aprendizagem de forma a autoavaliar

 

Sociais 

 

• Comunica/divulga assertivamente a informação

• Respeita todos os elementos da comunidade educativa

• Coopera com os seus pares em todas as fases do trabalho de 

projeto 

Emocionais 
• Demonstra ser perseverante 

• É solidário 

• Tem consciência de si e 

*ENEC – Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania

 

7º e 8º Anos 

DESCRITORES 

ÁREAS DE 

COMPETÊNCIAS DO 

PERFIL DOS ALUNOS
ii
 

INSTRUMENTOS DE 

Conhece os princípios da cidadania 

Investiga recorrendo a diferentes fontes de informação os 

temas cívicos que lhe são apresentados 

Utiliza com correção a língua portuguesa a nível oral e escrito 

Utiliza as TIC de forma adequada 

A) B) I) H) 

• Registo de observação 

direta:

- interesse/iniciativa

- capacidade de resolução de 

problemas

- comunicação/divulgação 

assertiva da informação

- capacidade de intervenção 

e argumentação

- cooperação

- espírito

- participação

- autonomia

- empenho 

- contributo para atividades 

de articulação curricular

• Diário de bordo/portefólio

• Apresentação de trabalhos

• Auto e heteroavaliação

Organiza a informação 

capacidade de resolução de problemas 

Revela capacidade de liderança 

Mostra espírito de iniciativa e capacidade de tomar decisões 

Revela espírito crítico 

Reflete sobre a aprendizagem de forma a autoavaliar-se 

A) B) C) D) E) F) J) 

Comunica/divulga assertivamente a informação 

Respeita todos os elementos da comunidade educativa 

Coopera com os seus pares em todas as fases do trabalho de 
A) E) F) 

Demonstra ser perseverante  

Tem consciência de si e dos outros 

E) F) G) J) 

Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania 
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INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
PONDERAÇÃO 

Registo de observação 

direta: 

interesse/iniciativa 

capacidade de resolução de 

problemas 

comunicação/divulgação 

assertiva da informação 

capacidade de intervenção 

e argumentação 

cooperação 

espírito crítico 

participação 

autonomia 

empenho  

contributo para atividades 

de articulação curricular 

Diário de bordo/portefólio 

Apresentação de trabalhos 

Auto e heteroavaliação 

               25% 

25% 

30% 

20% 
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i
Documento elaborado de acordo com o estipulado no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais da disciplina. 

 
ii ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS (ACPA): 
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. 


