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Educação Moral e Religiosa Católica 

 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 
 

Enquadramento geral: no âmbito do D.L. nº 55/2018, de 7 de julho.  
• A disciplina de Educação Moral e Religiosa, no ensino básico, não é considerada para efeitos de transição de ano e aprovação de ciclo (nº8, do art. 32º da Portaria n.º 223-A/2018. 

Atende-se na operacionalização dos critérios estabelecidos ao indicado no art. 16.º da mesma Portaria.  

• A disciplina de Educação Moral e Religiosa não é considerada para efeitos de progressão dos alunos. (nº 9 do art. 29º do DL nº 55/2018).  

No geral:  
• « Os resultados obtidos na avaliação da disciplina de EMRC não são considerados para efeito de retenção nem para efeito de cálculo de média dos resultados dos alunos ». DL nº 

70/2013, de 23 de maio.  

• Cabe ao professor de EMRC conduzir o processo de avaliação, em diálogo com os alunos, não para discutir as classificações finais mas para os manter informados sobre o seu 
percurso de aprendizagem (ouvindo a sua opinião sobre o próprio processo - autoavaliação). 

 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – EMRC  
 

Perfil de aprendizagens específicas (nº 2, art. 18º da Portaria nº 223-A/2018, de 3 de agosto) 

1º Ano 
O aluno deverá ser capaz de, em maior ou menor grau, desenvolver a maioria das seguintes competências e aprendizagens: 

TER UM CORAÇÃO BONDOSO 
Identificar situações em que a vida é bela;  

Valorizar as relações de amizade com os outros;  
Indicar comportamentos que denotam bondade na relação interpessoal;  

Compreender que cuidar uns dos outros faz a vida melhor.  
Prestar ajuda a quem mais precisa, como Jesus;  

JESUS NASCEU 
Identificar os símbolos cristãos do Natal;  

Conhecer, através dos relatos bíblicos, o nascimento de Jesus;  
Descrever as tradições de Natal; Reconhecer que Jesus nos ensina a ser bondosos.  

CRESCER EM FAMÍLIA 
Perceber a importância da família, tendo como referência o modelo cristão;  



 

Reconhecer que a família, como comunidade de amor, acolhe os mais velhos e mais frágeis;  
Colaborar na vida familiar.  

CUIDAR DA NATUREZA 
Descobrir a diversidade da vida na Terra;  

Identificar a Terra como a nossa casa comum;  
Reconhecer Deus, na mensagem cristã, como o Criador;  

Promover atitudes de defesa da vida na Terra.  
Para além das Aprendizagens Essenciais identificadas para cada unidade letiva do Programa de EMRC, ao longo do 1.º ano de escolaridade, o aluno deve desenvolver um conjunto de 

competências transversais a outras disciplinas e anos de escolaridade como:  
Interpretar informação (A; B; C; D;I); Colaborar em diferentes contextos comunicativos (A; B; C; D; E; H; I); Comunicar adequadamente as suas ideias, através da utilização de linguagens 
diferentes, (oral, escrita, gráfica) fundamentando-as e argumentando face às ideias dos outros (A; B; C; D; E; F; G; I); Relacionar sempre que possível as aprendizagens de EMRC com as 
aprendizagens das outras disciplinas (A; B; C; D; E; F; G; H, I;J); Promover o respeito pelas diferentes culturas, a justiça, a igualdade e o bem comum (A; B; C; D; E; F; G; H; I); Estabelecer 

consigo próprio e com os outros, uma relação harmoniosa e salutar (A; C; E; F; G; J). 

 

Perfil de aprendizagens específicas (nº 2, art. 18º da Portaria nº 223-A/2018, de 3 de agosto) 

2º Ano 
O aluno deverá ser capaz de, em maior ou menor grau, desenvolver a maioria das seguintes competências e aprendizagens: 

SER AMIGO 
Realçar o valor da amizade; Identificar a diversidade humana; Compreender que o amigo me ajuda a ultrapassar as dificuldades;  

Referir Jesus como Amigo na perspetiva dos crentes cristãos; 
A MÃE DE JESUS 

Conhecer Maria e o seu papel na vida de Jesus;  
Assumir, a exemplo de Maria, o amor aos outros. 

A PÁSCOA DOS CRISTÃOS 
Identificar a Páscoa como a festa da Vida; Descrever os últimos acontecimentos da vida de Jesus;  

Reconhecer símbolos e tradições da Páscoa;  
Apresentar o valor do amor, como valor vivenciado na Páscoa;  

Promover a esperança na vida quotidiana. 
DEUS É AMOR 

Identificar manifestações do Amor de Deus, de acordo com a fé cristã;  
Reconhecer que cada um de nós deve praticar o bem;  

Compreender que todos nós temos “talentos” para partilhar;  
Assumir o valor do esforço e do trabalho como uma forma de amar. 

Para além das Aprendizagens Essenciais identificadas para cada unidade letiva do Programa de EMRC, ao longo do 2.º ano de escolaridade, o aluno deve desenvolver um conjunto de 
competências transversais a outras disciplinas e anos de escolaridade como:  

Interpretar informação (A; B; C; D;I); Colaborar em diferentes contextos comunicativos (A; B; C; D; E; H; I); Comunicar adequadamente as suas ideias, através da utilização de linguagens 
diferentes, (oral, escrita, gráfica) fundamentando-as e argumentando face às ideias dos outros (A; B; C; D; E; F; G; I); Relacionar sempre que possível as aprendizagens de EMRC com as 
aprendizagens das outras disciplinas (A; B; C; D; E; F; G; H, I;J); Promover o respeito pelas diferentes culturas, a justiça, a igualdade e o bem comum (A; B; C; D; E; F; G; H; I); Estabelecer 

consigo próprio e com os outros, uma relação harmoniosa e salutar (A; C; E; F; G; J). 
 

 



 

Perfil de aprendizagens específicas (nº 2, art. 18º da Portaria nº 223-A/2018, de 3 de agosto) 

3º e 4º Ano 
 
 

 
Para além das Aprendizagens Essenciais identificadas para cada unidade letiva do Programa de EMRC, ao longo do 3.º e 4º ano de escolaridade, o aluno deve desenvolver um 

conjunto de competências transversais a outras disciplinas e anos de escolaridade como:  
Interpretar informação (A; B; C; D;I); Colaborar em diferentes contextos comunicativos (A; B; C; D; E; H; I); Comunicar adequadamente as suas ideias, através da utilização de linguagens 
diferentes, (oral, escrita, gráfica) fundamentando-as e argumentando face às ideias dos outros (A; B; C; D; E; F; G; I); Relacionar sempre que possível as aprendizagens de EMRC com as 
aprendizagens das outras disciplinas (A; B; C; D; E; F; G; H, I;J); Promover o respeito pelas diferentes culturas, a justiça, a igualdade e o bem comum (A; B; C; D; E; F; G; H; I); Estabelecer 

consigo próprio e com os outros, uma relação harmoniosa e salutar (A; C; E; F; G; J). 

 
 
 
 
 
 

 
 


