
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PADRE ANTÓNIO DE ANDRADE - OLEIROS  

Escola Básica e Secundária Padre António de Andrade 

 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS – 2020/2021 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CIDADANIA – 3º CICLO (7º, 8º e 9 anos) 
(Dec. Lei 55/2018, de 6 de julho; Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto) 

Aprendizagens Essenciais Áreas de 
Competência do 
Perfil dos Alunos 

Ponderação Instrumentos de 
Avaliação  Domínios Descritores de Desempenho 
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Conhecimentos 

 Identificação, compreensão, descrição/caracterização e 
relacionamento de conhecimentos sobre os temas/domínios 
trabalhados, utilizando diferentes ferramentas e metodologias de 
trabalho. 

 
A, B, D, E, 
F, G, H, I 

15 % 
Apresentações orais; 

Debates; 
Participação em 

atividades; 
Projetos; 

Produto final.  

 

 
Capacidades 

 Pesquisa, seleção e organização de informação; 
 Observação crítica e criativa da informação; 
 Utilização e domínio de instrumentos diversificados; 
 Argumentação e exposição de ideias; 
 Colaboração na definição de regras, resolução de conflitos e outras 

decisões. 

35% 

At
itu

de
s 

e 
Va

lo
re

s 

 

Relacionamento 
interpessoal/ 

Desenvolvimento 
pessoal e 

autonomia 

 Regras de respeito 
(comportamento; atitudes; mediação de conflitos). 

 Autonomia e cooperação 
(interesse; empenho; autonomia na realização de tarefas; 
relacionamento interpessoal; cooperação) 

 Assiduidade, pontualidade e responsabilidade 
(assiduidade; pontualidade-, realização de tarefas em tempo útil; 
utilização adequada do material de sala de aula). 

50 % 

 
 

Observação direta nas 
aulas; 

Grelhas de registo. 

NOTA: Como disciplina semestral as classificações serão atribuídas segundo uma escala de 1 a 5, apenas no final do semestre. 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: 
A-Linguagem 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. 
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