
Ano Letivo 2021/ 2022  
ENSINO BÁSICO – 3º CICLO 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

 

Área disciplinar: Educação Moral e Religiosa Católica – 7.º ANO   
Descritores de desempenho  

  5  4  3  2  1  
           

 Desempenho excelente relativamente às Desempenho bastante satisfatório Desempenho satisfatório relativamente Desempenho não satisfatório Desempenho  fraco relativamente  às 

 aprendizagens (conhecimentos, relativamente às aprendizagens às aprendizagens(conhecimentos, relativamente às aprendizagens aprendizagens (conhecimentos, 

 capacidades  e  atitudes)  previstas  para (conhecimentos, capacidades e atitudes) capacidades  e  atitudes)  previstas  para (conhecimentos, capacidades e atitudes) capacidades e atitudes) previstas para 

 cada   domínio/tema   bem   como   as previstas para cada domínio/tema bem cada   domínio/tema   bem   como   as previstas para cada domínio/tema bem cada  domínio/tema  bem  como  as 

 competências  previstas  no  perfil  dos como  as  competências  previstas  no competências  previstas  no  perfil  dos como  as  competências  previstas  no competências previstas no perfil dos 

 alunos   à   saída   da   escolaridade perfil dos alunos à saída da escolaridade alunos   à   saída   da   escolaridade perfil dos alunos à saída da escolaridade alunos   à   saída   da   escolaridade 

 obrigatória.  obrigatória.   obrigatória. obrigatória.   obrigatória.  
            

 

 Domínios/Temas   Processos de recolha de informação  Critérios  Áreas de competência do perfil dos alunos 
         

 Unidade letiva 1    Autonomia  Desenvolvimento pessoal e autonomia 
    

Responsabilidade 
 

Relacionamento interpessoal  

AS ORIGENS (25%) 
 
Trabalho Individual (Observação em Aula) 

  
   

Comunicação 
 
Pensamento crítico e pensamento criativo      

      Relacionamento interpessoal  Linguagem e textos 

 

Unidade letiva 2 

   Conhecimento  Saber científico e tecnológico 
  

Apresentação oral 
 Organização  Linguagem e textos 

 

AS RELIGIÕES (25%) 
  

Comunicação 
 
Pensamento crítico e pensamento criativo      

    

Pensamento crítico 
 

Informação e comunicação        

      Conhecimento  Desenvolvimento pessoal e autonomia 
 Unidade letiva 3    Cooperação  Relacionamento interpessoal 
  

Trabalho de grupo 
 

Responsabilidade 
 

Pensamento crítico e pensamento criativo  

RIQUEZA E SENTIDO 
   

    Relacionamento interpessoal  Informação e comunicação 

 DOS AFETOS (25%)    
Conhecimento 

 Saber científico e tecnológico 
    

Questionários orais ou escritos 
  

Linguagem e textos      
Aplicação 

 

       
Pensamento crítico e pensamento criativo         

 Unidade letiva 4      Informação e comunicação 

 
A PAZ UNIVERSAL 

   
Argumentação 

 Saber científico e tecnológico 
     Linguagem e textos     

Debate 
 
Conhecimento 

 

(25%) 
    

Pensamento crítico e pensamento criativo     Cooperação  
       

Informação e comunicação          


