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CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 
Critérios de Avaliação 

As aprendizagens na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento alicerçam-se no desenvolvimento de competências cognitivas, pessoais, sociais e emocionais, 

ancoradas no currículo e desenvolvidas num ciclo contínuo de “reflexão-antecipação-ação”, em que os alunos aprendem através dos desafios da vida real, indo 

para além da sala de aula e da escola, e tomando em consideração as implicações das suas decisões e ações, tanto para o seu futuro individual como coletivo. 

Recomenda-se o recurso a metodologias e a instrumentos de avaliação diversificados, valorizando as modalidades diagnóstica e formativa, não se limitando a 

uma avaliação de conhecimentos teóricos adquiridos relativamente a cada domínio da Cidadania, mas antes que permitam regular as aprendizagens e 

contextualizá-las face aos objetivos e metas da Estratégia de Educação para a Cidadania definida pela escola. 

Descritores de desempenho  
(de acordo com o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória) 

Domínios / recursos 
de suporte à 

avaliação 

Ponderação 
(referência 

para as 
turmas) 

Instrumentos, recursos e diversos procedimentos de 
avaliação 
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O aluno: 
- pesquisa e seleciona a informação pertinente com autonomia progressiva; 
- manifesta curiosidade e criatividade; 
- é capaz de reformular procedimentos. 

Pesquisa e seleção 
de informação  

25% 

Atender aos pressupostos da disciplina e suas 
metodologias e estratégias pedagógicas: 
 
•  Aplicar instrumentos de avaliação diversificados: 
➢ Pesquisa e seleção de informação. Interpretação 

de diversos tipos de fontes de informação. 
(objetividade, espírito de iniciativa e autonomia)  

➢ Trabalhos de aula, individual e em grupo 
➢  Debates e apresentações. Atividades de 

interação nas aulas em pares ou em pequenos 
grupos.  

 
•  Valorizar: 
➢ Empenho/organização de materiais; 
➢ Participação/ respeito pelos outros/cooperação; 
➢ Sentido de responsabilidade/cumprimento das 

normas, espírito de iniciativa e autonomia. 
 
•  Monitorizar com grelhas de registo. 

  
•  Assumir a autoavaliação de forma sistemática.  

  

- manifesta procura de rigor na apresentação dos trabalhos e pesquisas,  
- estabelece relações interdisciplinares,  
- manifesta criatividade e capacidade de síntese, capacidade de 

questionamento; 
- apresenta os seus pontos de vista; 
- defende os seus pontos de vista de forma fundamentada; 
- é capaz de questionar(-se), manifestando capacidade de aceitar pontos de 

vista diferentes. 

Apresentações e 
Debates 

25% 
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- colabora com outros e apoia-os em tarefas;  
- valoriza a entreajuda, e manifesta-se capaz de ações solidárias;   
- considera o feedback dos pares para melhoria ou aprofundamento de 

saberes; 
- valoriza o respeito pelas diferenças e pelas opiniões dos outros e sua 

individualidade; 

Trabalho 
Cooperativo 

25% 

- manifesta sentido de responsabilidade na execução das tarefas e perante 
os outros; 

- assume responsabilidades adequadas perante o que lhe for solicitado; 
- dá conta do cumprimento das tarefas que assumir;  
- organiza e realiza com autonomia adequada à idade as tarefas.  

Responsabilidade e 
empenho 

25% 

 

  


