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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2022/2023 

Cidadania e Desenvolvimento/ 3.º Ciclo 

 

COMPONENTES 

DAS 

COMPETÊNCIAS 

CRITÉRIOS 
 DE  

AVALIAÇÃO 

DOMÍNIOS / 

TEMAS 
(OPCIONAL) 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

Muito Bom 
(90 – 100 / 18 – 20) 

Bom 
(70 – 89 / 14 – 17) 

Suficiente 
(50 – 69 / 10 – 13) 

Insuficiente 
(0 – 49 / 0 – 9) 
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 CONHECIMENTO 

 
 
 

Conhece, adquire e 
compreende conceitos 
/informação sobre os 
domínios abordados e 
reconhece que seus atos e 
decisões afetam a sua 
saúde, bem-estar e 
ambiente.  
 
 
Articula saberes de 
diferentes áreas do 
conhecimento e procura 
aprofundar os domínios 
abordados. 

Conhece, adquire e 
compreende conceitos 
/informação sobre os 
domínios abordados, mas 
nem sempre reconhece 
que seus atos e decisões 
afetam a sua saúde, bem-
estar e ambiente 
 
 
Articula saberes de 
diferentes áreas do 
conhecimento. 

Conhece/adquire alguns 
conceitos/informação 
sobre os domínios 
abordados e tem alguma 
dificuldade em reconhecer 
de que forma os seus atos 
e decisões afetam a sua 
saúde, bem-estar e 
ambiente.  
 
Denota algumas 
dificuldades em articular 
saberes das diferentes 
áreas do conhecimento.  

Tem dificuldades em 
conhecer/adquirir 
conceitos/informação 
sobre os domínios 
abordados e em 
reconhecer de que forma 
os seus atos e decisões 
afetam a sua saúde, bem-
estar e ambiente. 
 
Não articula saberes de 
diferentes áreas do 
conhecimento.  

COMUNICAÇÃO 

Escuta os outros sem 
interromper. 
 
 
Respeita as opiniões e é 
cuidadoso/a na forma 
como critica os colegas.  
 
 
 
Comunica de forma 
adequada e segura.  
 

Escuta os outros, mas 
interrompe com alguma 
frequência.  
 
Tende a impor os seus 
pontos de vista, mas é 
educado na forma como 
critica os colegas.  
 
 
Comunica de forma 
adequada, mas pouco 
segura.  
 

Escuta os outros, mas 
interrompe com muita 
frequência. 
 
Tende a impor os seus 
pontos de vista e nem 
sempre é cuidadoso/a na 
forma como critica os 
colegas. 
 
É inseguro/a na forma 
como comunica.  

Não escuta os outros e/ou 
interrompe sem qualquer 
critério.  
 
Adota estratégias 
impulsivas de confronto. 
 
 
 
 
Apresenta muitas 
dificuldades na forma 
como comunica.  
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RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 
 

Contribui com opiniões 
para encontrar uma 
solução. 
 
 
 
 
Demonstra autonomia na 
realização das 
tarefas/trabalhos. 
 
É perseverante perante as 
dificuldades. 
Cumpre com todas as 
tarefas que lhe foram 
destinadas e empenha-se 
na realização das 
mesmas. 

Contribui com opiniões 
para encontrar uma 
solução. 
Às vezes desiste perante 
as dificuldades.  
 
 
Demonstra alguma 
autonomia na realização 
das tarefas/trabalhos. 
 

Tem alguma iniciativa. 
Cumpre com a maioria das 
tarefas que lhe foram 
destinadas e empenha-se 
na realização das mesmas 
 

Denota dificuldades em 
dar opiniões que 
contribuam para encontrar 
uma solução. 
Desiste com facilidade 
perante as dificuldades.  
 
Demonstra pouca 
autonomia na realização 
das tarefas/trabalhos. 
 
Tem pouca iniciativa. 
Nem sempre cumpre com 
as tarefas que lhe foram 
destinadas e/ou se 
empenha na realização 
das mesmas. 

Não contribui com 
opiniões para encontrar 
uma solução. 
Desiste logo que encontra 
uma dificuldade.  
 
 
Não é autónomo na 
realização das 
tarefas/trabalhos. 
 
Não tem iniciativa. 
Nem sempre cumpre com 
as tarefas que lhe foram 
destinadas e/ou se 
empenha na realização 
das mesmas. 

 
PENSAMENTO 

CRÍTICO 
 

Defende os seus pontos 
de vista com argumentos 
simples, mas válidos. 
 

 
 
Analisa criticamente o seu 
próprio desempenho e 
traça formas de melhoria. 

Defende os seus pontos 
de vista, mas nem sempre 
consegue argumentar 

 

 
Analisa o seu 
desempenho, mas tem 
alguma dificuldade em 
traçar formas de melhoria. 

Tende a impor os seus 
pontos de vista e nem 
sempre é cuidadoso/a na 
forma como critica os 
colegas. 
 
Tem dificuldades em 
analisar o seu 
desempenho e não 
consegue traçar formas de 
melhoria. 

Não defende os seus 
pontos de vista.  
 
 
 

Não consegue analisar o 
seu desempenho. 

PENSAMENTO 
CRIATIVO 

Contribui com ideias e 
sugestões interessantes 
para o desenvolvimento 
do(s) projeto (s).  
 
Apresenta o(s) trabalho(s) 
em suportes diversificados 
com criatividade e 
originalidade.  

Contribui com ideias e 
sugestões para o 
desenvolvimento do(s) 
projeto (s). 
 
Apresenta o(s) trabalho(s) 
no mesmo suporte.  
 
 

Contribui pontualmente 
com sugestões para o 
desenvolvimento do(s) 
projeto (s). 
 
Apresenta o(s) trabalho(s) 
sempre no mesmo 
suporte. 
 

Não contribui com 
ideias/sugestões para o 
desenvolvimento do(s) 
projeto (s). 
 
Não apresenta os 
trabalhos.  
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Utiliza diferentes tipos de 
ferramentas (analógicas e 
digitais), algumas de sua 
iniciativa. 
 

Utiliza diferentes tipos de 
ferramentas (analógicas e 
digitais) 
 

Apresenta muitas 
limitações no uso de 
diferentes tipos de 
ferramentas (analógicas e 
digitais) 

Não sabe ou não usa 
ferramentas, analógicas 
ou digitais.  

 

RELAÇÕES 
INTERPESSOAIS 

Integra-se nas atividades 
de grupo sem problemas. 
 
 
 
Apoia sempre os colegas 
quando estes precisam de 
ajuda.  
 
 
Resolve conflitos de forma 
construtiva. 
 
Consegue controlar o seu 
comportamento quando 
está zangado, 
dececionado, frustrado ou 
entusiasmado. 
 

Pontualmente apresenta 
dificuldades na integração 
das atividades de grupo.  
 
 
Apoia regularmente os 
colegas quando estes 
precisam de ajuda.  
 
 
Resolve conflitos de forma 
construtiva. 
 
Tem alguma dificuldade 
em controlar o seu 
comportamento quando 
está zangado, 
dececionado, frustrado ou 
entusiasmado, mas 
consegue fazê-lo. 

Apresenta com alguma 
frequência dificuldades na 
integração das atividades 
de grupo.  
 
Não apoia os colegas e 
nem sempre aceita apoio 
quando necessita de 
ajuda. 
 
Tem alguma dificuldade na 
resolução de conflitos.  
 
Tem dificuldades em 
controlar o seu 
comportamento quando 
está zangado, 
dececionado, frustrado ou 
entusiasmado. 
 

Tem muitas dificuldades 
em integrar-se nas 
atividades de grupo.  
 
 
Não apoia nem deixa que 
os colegas o apoiem 
quando precisa de ajuda. 
 
 
É conflituoso/a e não sabe 
como resolver o conflito.  
 
Não consegue controlar o 
seu comportamento 
quando está zangado, 
dececionado, frustrado ou 
entusiasmado. 
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