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Critérios de avaliação da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica 
 

Domínios/Temas Fator de 
ponderação 

Aprendizagens específicas Descritores do Perfil dos 
Alunos 

Instrumentos de avaliação 

 
 

1. 
EXPERIÊNCIA 

RELIGIOSA 
 

 

 

 

(30%) 
 

• Interpretar informação, planear e conduzir pesquisas. 

• Utilizar de modo proficiente linguagens e símbolos.  

• Identificar o núcleo central das várias tradições religiosas.  

• Consolidar as aprendizagens adquiridas com os dados das 

outras ciências, valorizando um Património de 

conhecimento comum que se reflete na história dos Povos e 

no uso dos valores nas relações humanas.  

• Conhecedor/sabedor/ culto/ 
informado (A, B, I) 

• Criativo (A, C, D, H) 

• Crítico/Analítico (A, B, C, D) 

• Indagador/ Investigador (C, D, 
F, I)  

• Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I)  

 
 
 
• Questionador (A, F, I) 

• Comunicador (A, B, D, H) 

• Participativo/ colaborador (A, 
B, C, D, E, F, H, I) 

• Responsável/ autónomo (C, D, 
E, F, I)  
 

 

➢ Registo de observação direta 

 

➢ Resposta a questões 
colocadas oralmente nas 
aulas   
 

➢ Participação oral  
 

➢ Trabalhos (individual e de 
grupo) 
 

➢ Fichas de trabalho /avaliação 
formativa 
 

➢ Autoavaliação 

 

 
 
 

2. 
CULTURA CRISTÃ 
E VISÃO CRISTÃ 

DA VIDA 
 

 

 

 

 

 

(30%) 

• Compreender o que são o fenómeno religioso e a 

experiência religiosa. 

• Compreender a necessidade das fontes históricas 

para a produção de conhecimento. 

• Colaborar em diferentes contextos comunicativos, utilizando 

ferramentas analógicas e digitais. 



 
 
 
 
 

3. 
ÉTICA E MORAL 

 

 

 
 
 
 
 

(40%) 

 

• Reconhecer a importância dos valores de cidadania para a 
formação de uma consciência cívica e de uma intervenção 
responsável na sociedade democrática. 

• Promover o respeito pela multiculturalidade, o 
reconhecimento e valorização da diversidade, as 
interações entre diferentes culturas, a justiça, a igualdade 
e  a equidade. 

• Reconhecer a proposta do agir ético cristão em situações 
vitais do quotidiano.  

• Estabelecer consigo próprio e com os outros uma relação 
harmoniosa e salutar. 

 
 
 
• Cuidador de si e do outro (B, E, 

F, G) 

• Respeitador da diferença/ do 
outro (A, B, D, E, F, H) 

• Autoavaliador   

 


