
 
 
 
 

2 e 3º CEB Departamento de Ciências Sociais e Humanas Disciplina de  
Cidadania e Desenvolvimento 

 Domínios  Áreas de competência Descritores de desempenho Instrumentos de 
Avaliação (1) 

Peso % 

SABER 
[Conhecimentos] 

 
 
 

 
 

 

 
SABER FAZER 

[Capacidades] 
 

A. Linguagens e 

textos 

B. Informação e 

comunicação 

C. Raciocínio e 

resolução de 

problemas 

D. Pensamento 

crítico e 

pensamento 

criativo 

E. Relacionamento 

interpessoal 

F. Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia 

G. Bem-estar, saúde 

e ambiente 

H. Sensibilidade 

estética e artística 

I - Saber científico, técnico e 

tecnológico 

J - Consciência e domínio do 

corpo. 

Na avaliação destes domínios, são consideradas, preferencialmente,  as seguintes 
áreas de competências: A, B, C, D, H, I. 

  

Identifica os Domínios e temáticas essenciais da Cidadania  
Trata a informação a partir de uma variedade de meios e suportes 
Utiliza recursos diversificados 
Usa adequadamente a língua portuguesa 

  
Grelhas de avaliação de 
trabalhos 

20 

Identifica problemas e soluções em domínios e temáticas de formação cidadã Participação na aula 10 

Realiza e Apresenta os Trabalhos cumprindo as regras estabelecidas 
Expressa opiniões, fundamentando-as 
É autónomo na aprendizagem 

 Debates 
Apresentações orais 

30 

Tem uma intervenção cívica na escola/comunidade (por ex: clubes, 
voluntariado…) tomando consciência das aprendizagens daí decorrentes 

Evidências do trabalho  10 

 70% 

 
 
 
 

SABER SER 
[Atitudes  

e Valores] 
 

Na avaliação deste domínio, são consideradas, preferencialmente,  as seguintes 
áreas de competências: E, F, G, J. 

  

Responsabilidade e Integridade  

 Cumpre as regras  

 Apresenta o material necessário e organizado 

 Realiza as tarefas 

Observação direta 
Registos de participação 
oral/ escrita 

10 

Cidadania e Participação  

 Coopera  civicamente nas atividades 

 Respeita os outros -tem atitudes e comportamentos cívicos e 
democráticoos 

Registos de observação 
de atitudes 
/comportamentos 

10 

Empenho e Atitude crítica 

 É empenhado 

 Tem espírito crítico 

Observação direta 
 
Fichas de autoavaliação 

10 

 30% 

Observações: A classificação final decorrerá da média dos níveis de desempenho (de 1 a 5) e expressar-se-á do seguinte modo:  
O aluno cumpre integralmente os critérios – (5)   
O aluno cumpre os critérios – (3 a 4)  
O aluno não cumpre os critérios – (1 a 2) 

(1) Os indicados na EECE 


