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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
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DOMÍNIOS DESCRITORES PONDERAÇÃO INSTRUMENTOS 

CAPACIDADE DE  
COMPREENDER, 
IDENTIFICAR, DESCREVER, 
ANALISAR e AVALIAR 

 

- Compreende os temas trabalhados em Cidadania e 
Desenvolvimento; 
 
- Identifica situações identicas às tratadas; 
 
-Descreve situações em que se aplica o tema tratado em 
Cidadania e Desenvolvimento; 
 
- Analisa os temas abordados; 
 
-Expressa a sua opinião relativamente ao tema a ser 
tratado; 
 
- Respeita os prazos de cumprimento dos trabalhos; 
 
- Desenvolve portefólio de projetos/trabalhos a realizar 
de acordo com as temáticas propostas; 
 
- Avalia o seu portefólio; 
 
 
 
- Manifesta empenho/ presistência e autonomia na 
realização dos trabalhos propostos; 
 
- Aceita a opinião dos colegas. 
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Avaliação formativa 
Observação direta e interação 
oral 
na aula/trabalhos práticos; 
 
 -Feedback aos alunos das 
suas  aprendizagem ao longo 
da realização dos seus 
trabalhos; 
 
- tertulias para avaliação da 
capacidade de expressão de 
opiniões;  
 
- Orientação de cada aluno 
para melhorar as suas 
aprendizagens; 
 
- Auto e heteroavaliação ao 
longo da realização dos 
trabalhos; 
 
- Grelhas de observação de 
conhecimentos, capacidades, 
atitudes e valores; 
 
Avaliação sumativa 
-Avaliação do portfólio do 
aluno, com a sua auto e 
heteroavaliação. 
 

TRATAMENTO DE 
INFORMAÇÃO/ 
UTILIZAÇÃO DE 
CONHECIMENTOS  
- seleção, compreensão 
e interpretação da 
informação. 
- aplicação da 
informação; 

 

- Realiza trabalhos simples de pesquisa, individualmente 
ou em grupo; 
 
- Seleciona informação adequada aos temas das 
propostas de trabalho; 
 
-Observa, analisa e discute ideias, processos ou produtos 
centrando-se em evidências; 
 
-Constroi argumentos para a fundamentação das 
tomadas de posição; 
 
- Desenvolve ideias e projetos criativos com sentido, no 
contexto a que dizem respeito, recorrendo à imaginação, 
inventividade, desenvoltura e flexibilidade; 
 
-Trabalha em equipa, usa diferentes meios para 
comunicar presencialmente ou em grupo; 
 
- Cumpre os prazos propostos pelo professor; 
 
 
- Revela interesse, empenho, autonomia na realização 
de tarefas. 
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