
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Critérios de Avaliação - Ensino Básico e Secundário 

                                                                                                                       Disciplina - EMRC 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS, GRUPO DISCIPLINAR DE FILOSOFIA E MORAL 

 

DOMÍNIO 
DOMÍNIOS 

ESPECÍFICOS  
ÁREAS DE 

COMPETÊNCIAS DO PA 
DESCRITORES DE DESEMPENHO  

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Ponderação 
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IT
IV

O
 

Dimensão da 
Experiência Humana 

 
 
A - Linguagem e Textos 
B – Informação e 
Comunicação  

 
C - Raciocínio e resolução 
de problemas 
 
D – Pensamento crítico e 
pensamento criativo 
 
I – Saber Científico, 
técnico e tecnológico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aumenta gradualmente a autoestima. Procura do “eu” real e identidade; 
Toma sentido de si mais multifacetado e funcional perante a sociedade; 
Reconhece da importância do ambiente para a formação da pessoa e o seu 
comportamento; 
Reconhece as relações significativas, família, amigos, colegas de trabalho; 
Contribui com as suas experiências e ensinamentos de acordo com a sua pessoa; 
Sabe o que é e o que quer fazer na sua vida futura; 
Reflete sobre a forma de agir na sociedade de modo a promover o bem comum; 
Reconhece a sexualidade como parte íntegra do Ser Humano. 

Trabalho 
individual/trabalho de 
grupo e/ou pares; 
 
Questões-aula; 
 
Escuta ativa de textos/ 
Guiões de 
visionamento 
 
Debates 
 
Apresentação de 
trabalhos 
 
Questionários 
 
Fichas de trabalho 
com itens de seleção 
e/ou de resposta curta 
 

50% 

Dimensão da 
Experiência Religiosa 

Relaciona as crenças, visões do mundo das tradições religiosas proporcionando 
um contexto ideológico em que pode aprender a gerar sentido e significado na 
formação da identidade; 
Descobre que a existência humana é finita e a consciência do facto de que a não-
existência é possível causa ansiedade existencial e metafisica, sentida como 
confronto entre o nada humano e a resposta de Deus; 
Compreende que a religião apoia o desenvolvimento da identidade (valores, 
ética); 
Reflete a forma como a religião oferece a compreensão do Homem, da sua relação 
com os outros, com a tradição, com a história numa perspetiva de fé. 

Dimensão da 
interpretação Ético- 

Moral 

Compreende que as regras e as convenções ajudam a sociedade a funcionar; 
Perceção de que cumprir com o seu dever, mostrar respeito e manter a ordem 
social dada para o seu próprio bem se alarga da figura de autoridade à sociedade; 
Reconhecimento das instituições como forma de apoio às falências na sociedade; 
Identificação das posições e das funções que alguns indivíduos ocupam na 
sociedade; 
Demonstra uma genuína empatia com as pessoas mais desfavorecidas; 
Entende que a sociedade tem a obrigação de ajudar as pessoas em crise ou 
necessidade; 
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 RESPONSABILIDADE  

 
 
E – Relacionamento 
Interpessoal 
 
F – Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 
 
G – Bem-estar e saúde 

Cumpre as normas e instruções estabelecidas; 
Respeita materiais e equipamentos; 
Apresenta o material necessário; 
Cumpre as tarefas propostas dentro dos prazos definidos; 
Participa de forma adequada. Grelhas de observação 

/ observação direta 
 
 
Auto e 
heteroavaliação 
 

50% AUTONOMIA  

Manifesta curiosidade e gosto por aprender; 
Demonstra iniciativa; 
Tem espírito de observação e sentido crítico; 
Toma decisões e reflete sobre as mesmas; 
Manifesta autoconfiança na realização das atividades propostas. 

COOPERAÇÃO 

Contribui para a concretização de tarefas comuns; 
Respeita a opinião e ações dos outros; 
Demonstra espírito de entreajuda; 
Explicita os seus pontos de vista; 
Participa na avaliação dos procedimentos e resultados. 

 
 
 

Atendendo à suspensão das aulas presenciais no final do 2.ºperíodo, devido à pandemia da doença COVID-19, e à implementação do regime de ensino à 
distância ao longo de todo o terceiro período, as professoras que lecionam a disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, reuniram por videoconferência, 
no dia 5 de maio de 2020, pelas 17:30h, para análise e eventual adequação dos critérios de avaliação, tendo concluído o seguinte: 

1. Manter globalmente os critérios anteriormente aprovados: Domínio cognitivo – 50%; Domínio das atitudes e valores – 50%; 
 

2. Adequar os instrumentos de recolha de avaliação de acordo com o ensino à distância:  

• No domínio cognitivo: 
- Participação nas aulas síncronas e mensagens aluno-professor; 
- Fichas, questionários, trabalhos individuais; 

• No domínio das atitudes e valores (Responsabilidade e Autonomia): 
- Presença nas aulas síncronas; 
- Cumprimento das tarefas propostas; 
- Cumprimento de prazos; 
- Curiosidade e sentido critico; 

3. Uma vez que a situação de E@D constitui um regime de exceção a avaliação do 3.º período deverá ter um peso máximo de 25% da nota final. 

 



 
 
 
Aprovado em reunião de Área Disciplinar de 5/05/2020                                                                      Ratificado em Conselho Pedagógico de 20/05/2020  
 
A representante de Grupo Disciplinar Vera de Sousa                                                                             A diretora : Maria do Céu Santos 


