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CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 

1º Ciclo do EB: 

A avaliação desta área transdisciplinar deverá  integrar as diferentes componentes do 

currículo. A avaliação é da responsabilidade do professor titular de turma.  

O aprofundamento dos projetos desta área será realizado numa disciplina de oferta de escola 

que terá um currículo próprio e que será objeto de avaliação sumativa.  

2º e 3º Ciclos do EB: 

A avaliação de cidadania e desenvolvimento é quantitativa e expressa em níveis avalativos de 1 

a 5, é proposta pelo professor da disciplina e é da responsabilidade do conselho de turma, de 

acordo com os seguintes critérios de avaliação: 

 Produtos – 20% 

- Organização de debates, foruns, campanhas, referendos, blogues,Etwinning;  

- Posters, desenhos; 

- Trabalhos em powerpoint ou outros produtos audivisuais; 

- outros… 

 Processo – 80% 

Descritores e indicadores de aprendizagem  

  Participativo/colaborador - Colabora com outros, apoia terceiros em tarefas, participa em 

experiências de intercâmbio cultural, ou de trabalho, na escola ou de serviço comunitário e 

reflete sobre elas, tomando consciência das aprendizagens daí decorrentes; 

  Indagador/ Investigador – Procura, aprofunda e mobiliza informação;  

 Conhecedor/ Informado - Evidencia conhecer o tema tratado e manifesta rigor conceptual; 

 Comunicador - Expressa opiniões, ideias e factos, argumenta e debate as suas ideias e as 

dos outros; 

 Crítico- Analisa criticamente situações sociais e o seu próprio desempenho; 
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 Criativo – Apresenta propostas novas para resolução de problemas  

 Responsável e autónomo – Manifesta comportamento adequado ao espaço da atividade 

letiva e respeita regras estabelecidas;  

 Cuidador de si e do outro - Tem atitudes solidárias no dia a dia escolar, 

desenvolve/organiza ações solidárias, participa cívicamente na escola/agrupamento e 

demonstra cumprir o compromisso para com a comunidade-turma em particular a 

comunidade educativa em geral; 

 Respeitador da diferença do outro - Reconhece e considera opiniões, caraterísticas e 

sentimentos alheios. 

 

Ensino Secundário (Regular e Profissional): 

De acordo com o ponto 4, do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, a 

componente de cidadania e desenvolvimento não é objeto de avaliação sumativa, sendo a 

participação nos projetos desenvolvidos neste âmbito averbada anualmente no registo 

biográfico e, no final do ciclo, no certificado do aluno. A participação de cada aluno será 

registada numa grelha de avaliação de turma e depois transcrita para o registo biográfico, de 

acordo com os seguintes critérios: empenho e participação nas atividades; capacidade de 

autoavaliação. Em situações de qualidade excecional de intervenção cidadã, o conselho de 

turma poderá propor um registo de mérito no certificado do aluno. 


