
 

 
 

 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

2.º Ciclo 

 
EMRC 

 
DOMÍNIO DAS ATITUDES E VALORES 

 
Respeito e Sociabilidade (15%) 

-Respeito por si próprio e pelos outros 

-Relaciona-se com os outros de forma Cooperante e 

Fraterna  

- Comportamento – cumprimento das regras na 

sala de aula; 

-Solidariedade /Assertividade 

Responsabilidade (10%) 

 -Pontualidade /Assiduidade 

  -Material (traz o material necessário para o 

desenvolvimento das atividades) 

 - Responsabilidade no cumprimento das tarefas 

solicitadas e prazos estipulados 

Participação/Cooperação (10%) 

      -Interesse e realização de tarefas propostas em 

trabalho de grupo;  

- Intervenções na sala de aula - Curiosidade, 

interesse e participação (acompanha, questiona, 

responde); 

- Participação e empenho em atividades 

interdisciplinares e outras de âmbito curricular e/ou 

extracurricular  

Autonomia (5%) 

- Organização do trabalho individual/grupo 

-Criatividade/Persistência e Autonomia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coeficiente de ponderação 

 

 

40% 

DOMÍNIO COGNITIVO E/OU PSICOMOTOR  

 

DOMÍNIO COGNITIVO/CONCEPTUAL (30%) 

-Conhece, descreve, interpreta, compreende factos 

ligados ao património histórico, religioso, ecológico, 

cultural e humano e relaciona com a visão cristã; 

-Compreende a importância da dimensão religiosa como 

parte integrante do indivíduo e da sociedade; 

-Reconhece a originalidade do Cristianismo e valoriza o 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

contributo da Igreja Católica na construção da pessoa e 

da sociedade;  

- Aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de 

competências específicas referente a cada unidade 

letiva. 

- Identificar o fundamento religioso da moral cristã. 

 

DOMÍNIO DAS COMPETÊNCIAS (30%) 

-Identifica os critérios religiosos e morais da mensagem 

cristã, como orientação na resposta às questões 

levantadas pela realidade humana; 

-Qualidade da participação na aula e capacidade de 

saber questionar/argumentar, apontar soluções e emitir 

opiniões fundamentadas e com sentido critico. 

-Confronta e interpreta textos e situações concretas. 

-Sabe questionar/argumentar e aponta soluções. 

-Capacidade em adquirir, relacionar e aplicar 

conhecimentos e conteúdos;  

-Utilização de forma correta da Língua Portuguesa e 

vocabulário específico da disciplina, nos domínios da 

oralidade, da leitura e escrita; 

-Mobilizar valores e princípios éticos em situações 

diversificadas. 

Coeficiente de ponderação 

 

 

60% 

 

 

 

        Os Critérios específicos de avaliação que apresentamos têm como base o Programa de 

EMRC em vigor. Contudo procuram estar adaptados à realidade concreta da nossa 

comunidade, das nossas turmas e às necessidades dos nossos alunos. 

 
Dada a especificidade desta disciplina no que concerne à aquisição, reflexão, 

fundamentação e vivência concreta de atitudes e valores morais católicos, a percentagem 

atribuída na avaliação, no 2.º ciclo, será de 40% para o Domínio das Atitudes e Valores e 

60% para o Domínio Cognitivo e/ou Psicomotor. 

  
No domínio do conhecimento, há a considerar:  

 As competências de cada unidade didática definidas no programa oficial de EMRC; 

 As competências estabelecidas para cada ano de escolaridade;  

 O domínio dos conteúdos programáticos definidos no programa oficial de EMRC; 

 As metas definidas no programa oficial de EMRC. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

A avaliação final de período ou ano é a condensação numa classificação do conjunto de 

informações, e elementos de avaliação, recolhidas ao longo de todo um processo de 

avaliação contínua desde o início do ano letivo. Desta forma: 

1- a ponderação dos diferentes elementos de avaliação bem como os objetivos definidos 

para cada um dos domínios será objeto de informação e explicitação aos alunos no início 

de cada ano letivo; 

 

2- a avaliação dos alunos é realizada de forma contínua, sem qualquer tipo de 

ponderação específica. 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Os instrumentos de avaliação são diversificados, adequados aos conteúdos dos módulos e 

unidades: Ficha de trabalho; trabalho individual; trabalho de grupo; relatório; portefólio; 

grelha de observação, participação no trabalho da aula (oral e escrito). 

 

 

 


