
 

 

                  Agrupamento de Escolas de Odemira 

     Critérios de Avaliação de Cidadania e Desenvolvimento - ano letivo 20-21 

                                                                    2º Ciclo 

A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento pretende contribuir para a construção 
sólida da formação humanística dos alunos, para que assumam a sua cidadania garantindo o 
respeito pelos valores democráticos básicos e pelos direitos humanos, tanto a nível individual 
como social. 

                             PERFIS/DESCRITORES e CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

APLICAÇÃO DE CONHECIMENTOS 

(40%) 

Aplica com muita facilidade as aprendizagens adquiridas nas aulas. MB 

Aplica com facilidade as aprendizagens adquiridas nas aulas. B 

Aplica algumas das aprendizagens adquiridas nas aulas. S 

Aplica muito poucas das aprendizagens adquiridas nas aulas. I 

Não aplica as aprendizagens adquiridas nas aulas.   MI 

RESPEITO PELAS REGRAS DA ESCOLA (trabalho, organização, convivência, comportamento) 

(20%) 

Respeita sempre as regras da escola. MB 

Respeita quase sempre as regras da escola. B 

Respeita com alguma regularidade as regras da escola. S 

Raramente respeita as regras da escola. I 

Nunca respeita as regras da escola. MI 

PARTICIPAÇÃO/COOPERAÇÃO 

                                           (25%)  

Intervém ativamente, revela muito interesse e colabora sempre nas atividades com rigor, 
respeitando as opiniões e os sentimentos alheios. 

MB 

Intervém regularmente por sua iniciativa e/ou quando solicitado, revela interesse pelas 
atividades e colabora em grande parte das mesmas com rigor respeitando as opiniões e os 
sentimentos alheios. 

 
B 

Intervém pouco, mas revela algum interesse pelas atividades da aula, colaborando 
regularmente nas mesmas com algum rigor respeitando as opiniões e os sentimentos 
alheios. 

S 

Não intervém, revela pouco interesse e raramente colabora nas atividades de aula ou colabora 
sem rigor ou desrespeitando as opiniões e os sentimentos alheios. 

I 

Não intervém, não revela interesse e nunca colabora nas atividades da aula, desrespeitando as 
opiniões e os sentimentos alheios. 

MI 

ESPÍRITO CRÍTICO/INTERVENÇÃO  

                                                (15%) 

Demonstra muito bom espírito crítico perante as situações sociais. MB 

Demonstra bom espírito crítico perante as situações sociais. B 

Demonstra espírito crítico perante as situações sociais. S 

Demonstra pouco espírito crítico perante as situações sociais. I 

Não demonstra espírito crítico perante as situações sociais. MI 

 

Critério – média simples dos pontos obtidos em cada item (MB = 5, B = 4, S = 3, I = 2, MI = 1). 

 



 

 

                  Agrupamento de Escolas de Odemira 

     Critérios de Avaliação de Cidadania e Desenvolvimento – ano letivo 20-21 

7º, 8º e 9º ano 

A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento pretende contribuir para a construção 
sólida da formação humanística dos alunos, para que assumam a sua cidadania garantindo o 
respeito pelos valores democráticos básicos e pelos direitos humanos, tanto a nível individual 
como social. 

                             PERFIS/DESCRITORES e CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

APLICAÇÃO DE CONHECIMENTOS 

(40%) 

Aplica com muita facilidade as aprendizagens adquiridas nas aulas. MB 

Aplica com facilidade as aprendizagens adquiridas nas aulas. B 

Aplica algumas das aprendizagens adquiridas nas aulas. S 

Aplica muito poucas das aprendizagens adquiridas nas aulas. I 

Não aplica as aprendizagens adquiridas nas aulas. MI 

RESPEITO PELAS REGRAS DA ESCOLA (trabalho, organização, convivência, comportamento) 

(10%) 

Respeita sempre as regras da escola. MB 

Respeita quase sempre as regras da escola. B 

Respeita com alguma regularidade as regras da escola. S 

Raramente respeita as regras da escola. I 

Nunca respeita as regras da escola. MI 

PARTICIPAÇÃO/COOPERAÇÃO 

                                           (25%)  

Intervém ativamente, revela muito interesse e colabora sempre nas atividades com rigor, 
respeitando as opiniões e os sentimentos alheios. 

MB 

Intervém regularmente por sua iniciativa e/ou quando solicitado, revela interesse pelas 
atividades e colabora em grande parte das mesmas com rigor respeitando as opiniões e os 
sentimentos alheios. 

 
B 

Intervém pouco, mas revela algum interesse pelas atividades da aula, colaborando 
regularmente nas mesmas algum rigor respeitando as opiniões e os sentimentos 
alheios. 

S 

Não intervém, revela pouco interesse e raramente colabora nas atividades de aula ou colabora 
sem rigor ou desrespeitando as opiniões e os sentimentos alheios. 

I 

Não intervém, não revela interesse e nunca colabora nas atividades da aula, desrespeitando as 
opiniões e os sentimentos alheios. 

MI 

ESPÍRITO CRÍTICO/INTERVENÇÃO  

                                                (25%) 

Demonstra muito bom espírito crítico perante as situações sociais. MB 

Demonstra bom espírito crítico perante as situações sociais. B 

Demonstra espírito crítico perante as situações sociais. S 

Demonstra pouco espírito crítico perante as situações sociais. I 

Não demonstra espírito crítico perante as situações sociais. MI 

Critério – média simples dos pontos obtidos em cada item (MB = 5, B = 4, S = 3, I = 2, MI = 1). 
 


