Ano letivo 2020/2021
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO

Disciplina: Cidadania e Desenvolvimento

Anos: 5.º e 6.º

Competências

Domínios

Fatores
de
Ponderação

Informação e Comunicação

-Direitos humanos;

O aluno(a):
- Revela curiosidade e vontade de saber mais; (10%)

- Igualdade de género;
- Interculturalidade;
40%

- Desenvolvimento
sustentável;

Conhecimentos
Capacidades e
Atitudes

Aprendizagens Essenciais

- Pesquisa e utiliza informação relevante e com credibilidade;
(10%)
- Demonstra capacidade para ouvir, interagir, argumentar,
negociar e aceitar diferentes pontos de vista; (10%)
- Apresenta trabalhos em suportes diversificados, com
criatividade e originalidade. (10%)

- Educação Ambiental;
- Saúde;

Raciocínio e resolução de problemas
O aluno(a):

- Sexualidade;

- Sabe utilizar e dominar instrumentos diversificados para
pesquisar, descrever, avaliar e mobilizar informação, de forma
crítica e autónoma; (10%)

- Media;
- Instituições e
participação democrática;
- Literacia financeira e
educação para o consumo;
- Segurança rodoviária;

35%

- Colabora na tomada de decisão de assuntos da turma
(definição de regras, resolução de conflitos e outras decisões;
(10%)
- Avalia, criticamente, as suas decisões e as dos seus pares; (10%)
- Procura soluções diferentes para o mesmo problema ou
situação. (5%)

Descritores do Perfil do
aluno

- Questionador (A, F, G, I, J);
- Indagador/Investigador
(C, D, F, H, I);
Conhecedor/Sabedor/Culto/I
nformado
(A, B, G, I, J);
- Sistematizador/Organizador
(A, B, C, I, J);
- Responsável/Autónomo
(C, D, E, F, G, I, J);
-Participativo/Colaborador (B,
C, D, E, F);
- Comunicador (A, B, D, E, H);
-Respeitador
da
diferença/Respeitador
do
outro (A, B, E, F, H).
- Criativo (A, C, D, J);
- Leitor (A, B, C, D, F, H, I).

Instrumentos de
avaliação

- Grelhas de registo da
observação direta;
- Interações orais;
- Intervenções orais
- Trabalho de grupo;
- Apresentação de
trabalhos;
-Ficha de
Autoavaliação;
- Listas de

verificação(checklists).

.

Relacionamento interpessoal, desenvolvimento pessoal e autonomia
O aluno(a):
- Demonstra capacidade de trabalhar em equipa, tendo abertura para
aceitar os contributos dos/as colegas e usar diferentes meios para
trabalhar e comunicar; (10%)

- Risco.

20%

- Seleciona e organiza informação relevante, de acordo com a
tarefa/tema abordado (5%)
- Demonstra autonomia na realização das atividades; (5%).
Impacto da participação na comunidade

5%

Tem uma intervenção cívica na turma, na escola e na comunidade,
refletindo e tomando consciência das aprendizagens daí decorrentes.
(5%)

A Coordenadora:
Maria Irene Fernandes

.

