
 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA POETA AL BERTO 

                                                      [403192]                                          7520-902 Sines  

 

Cidadania e Desenvolvimento                                                             Ano letivo 2021/22 

Critérios de Avaliação de Cidadania e Desenvolvimento 

 O Despacho n.º 6173/2016, de 10 de maio, no seu preâmbulo indica que «A cidadania, na sua 

conceção mais ampla integra um conjunto de direitos e deveres que devem ser veiculados na formação das 

crianças e jovens portugueses de modo que no futuro sejam adultos e adultas com uma conduta cívica que 

privilegie a igualdade nas relações interpessoais, a integração da diferença, o respeito pelos Direitos 

Humanos e a valorização de valores e conceitos de cidadania nacional». Assim, Cidadania e 

Desenvolvimento visa contribuir para o incremento de atitudes e comportamentos, de diálogo e respeito 

pelos outros, alicerçados em modos de estar em sociedade que tenham como referência os direitos 

humanos, nomeadamente os valores da igualdade, da democracia e da justiça social (Aprendizagens 

Essenciais).  

 A Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC) propõe que a Cidadania e 

Desenvolvimento «siga  uma abordagem com base nos seguintes objetivos:  

• Decorre de práticas sustentadas no tempo e não de meras intervenções pontuais.  

• Está integrada no currículo, nas atividades letivas e não-letivas, nas práticas diárias da vida escolar e sua 

articulação com a comunidade.  

• Assenta em práticas educativas que promovem a inclusão.  

• Apoia-se no desenvolvimento profissional contínuo dos e das docentes.  

• Envolve alunos e alunas em metodologias ativas e oferece oportunidades de desenvolvimento de 

competências pessoais e sociais.  

• Está integrada nas políticas e práticas da escola democrática envolvendo toda a comunidade escolar. • 

Promove o bem-estar e a saúde individual e coletiva.  

• Envolve o trabalho em parceria com as famílias e as comunidades.  

• Está alinhada com as especificidades de alunos/as e as prioridades da comunidade educativa.  

• Apoia-se na monitorização e avaliação de forma a garantir efetividade e participação.» 

  

A definição de critérios de avaliação de Cidadania teve por base os documentos referenciais, os 

objetivos e a planificação apresentada nomeadamente as aprendizagens esperadas enunciadas na 

planificação e consideraram-se os seguintes eixos: 

 • Atitude cívica individual (identidade cidadã [competências para uma cultura democrática], 

autonomia individual, direitos humanos);  

• Relacionamento interpessoal (comunicação, diálogo);  

• Relacionamento social e intercultural (democracia, desenvolvimento humano sustentável, 

globalização e interdependência, paz e gestão de conflitos).  

 

De referir ainda que a avaliação deverá ter lugar de forma contínua e sistemática, adaptada aos 

avaliados, às atividades e aos contextos em que ocorre.  
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 Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

 20% - Sempre 15% - Quase sempre 10% -Às vezes 5% - Raramente 0% - Nunca 

ATITUDE CÍVICA / 
COOPERAÇÃO 

O/A aluno(a) intervém, 
sempre, de forma cívica , 
cooperando com os outros e 
demonstrando sentido de 
entreajuda. 

O/A aluno(a) intervém, 
quase sempre, de forma 
cívica, cooperando com os 
outros e demonstrando 
sentido de entreajuda. 

O/A aluno(a) intervém, às 
vezes, de forma cívica , 
cooperando com os outros e 
demonstrando sentido de 
entreajuda. 

O/A aluno(a) raramente 
intervém, , de forma cívica, 
cooperando com os outros e 
demonstrando sentido de 
entreajuda. 

O/A aluno(a) nunca 
intervém, de forma cívica, 
não cooperando com os 
outros e não demonstrando 
sentido de entreajuda. 

      

AUTONOMIA / 
INICIATIVA 

O/A aluno(a) demonstra 
sempre autonomia e/ou 
iniciativa na sugestão e 
realização das atividades. 

O/A aluno(a) demonstra 
quase sempre autonomia 
e/ou iniciativa na sugestão e 
realização das atividades. 

O/A aluno(a) demonstra às 
vezes  autonomia e/ou 
iniciativa na sugestão e 
realização das atividades.  

O/A aluno(a) raramente 
demonstra  autonomia e/ou 
iniciativa na sugestão e 
realização das atividades.  

O/A aluno(a) nunca 
demonstra autonomia e/ou 
iniciativa na sugestão e 
realização das atividades.  

      

PENSAMENTO 
CRÍTICO 

O/A aluno(a) evidencia 
sempre espírito crítico, 
refletindo e exprimindo 
opinião acerca dos temas 
tratados. 

O/A aluno(a) evidencia 
quase sempre espírito 
crítico, refletindo e 
exprimindo opinião acerca 
dos temas tratados. 

O/A aluno(a) evidencia às 
vezes espírito crítico, 
refletindo e exprimindo 
opinião acerca dos temas 
tratados. 

O/A aluno(a) raramente 
evidencia  espírito crítico, 
refletindo e exprimindo 
opinião acerca dos temas 
tratados. 

O/A aluno(a) nunca 
evidencia  espírito crítico, 
refletindo e exprimindo 
opinião acerca dos temas 
tratados. 

      

RESPONSABILIDAD
E / 

COMPORTAMENTO 

O/A aluno(a) cumpre 
sempre as tarefas propostas  
e as normas de postura e 
comportamento. 

O/A aluno(a) cumpre quase 
sempre as tarefas propostas  
e as normas de postura e 
comportamento. 

O/A aluno(a) cumpre às 
vezes as tarefas propostas  e 
as normas de postura e 
comportamento.  

O/A aluno(a) raramente 
cumpre  as tarefas propostas  
e as normas de postura e 
comportamento. 

O/A aluno(a) nunca 
cumpre  as tarefas propostas  
e as normas de postura e 
comportamento.. 

      

PARTICIPAÇÃO / 
APLICAÇÃO DE 

CONHECIMENTOS 

O/A aluno(a) participa 
sempre na aula de forma 
adequada e oportuna, 
aplicando os conceitos 
abordados. 

O/A aluno(a) participa 
quase sempre na aula de 
forma adequada e oportuna, 
aplicando os conceitos 
abordados. 

O/A aluno(a) participa às 
vezes na aula de forma 
adequada e oportuna, 
aplicando os conceitos 
abordados.  

O/A aluno(a) raramente 
participa  na aula de forma 
adequada e oportuna, 
aplicando os conceitos 
abordados. 

O/A aluno(a) nunca 
participa  na aula de forma 
adequada e oportuna 
aplicando os conceitos 
abordados. 

      
 


