Agrupamento de Escolas Eugénio de Castro
Escola Básica do 2º e 3º Ciclo
Critérios de Avaliação
Ano Letivo 2018/19
Domínios/Subdomínios

Religião e Experiência
Religiosa

Educação Moral e Religiosa Católica
Indicadores

• Apreende a dimensão cultural do fenómeno religioso e do
Cristianismo;

•

• Adquire uma visão cristã da vida;

• Adquire um vasto conhecimento sobre Jesus Cristo, a
história da Igreja e a Doutrina Católica, nomeadamente,
nos campos moral e social;
• Conhece e descobre o significado do património
artístico/religioso e da simbólica cristã;
• Estrutura as perguntas e encontra respostas para as
dúvidas sobre o sentido da realidade;

Ética e Moral

• Apreende o fundamento religioso da moral cristã;
• Aprende a agir com responsabilidade e coerência com os
valores cristãos.

Aquisição de

(25%)
•

• Conhece o conteúdo da mensagem cristã e identifica os
valores evangélicos;

Cultura Cristã e Visão
Cristã da Vida

Instrumentos de avaliação

conhecimentos

• Formula uma chave de leitura que clarifica as opções de Fé;
• Entende e protagoniza o diálogo ecuménico e interreligioso;

3º Ciclo – 8º e 9º ano

Ponderação 80%

Aplicação de

➢ Avaliação diagnóstica

Conhecimentos

➢ Registo de observação direta

(35%)
•

Trabalho realizado
(20%)

➢ Resposta a questões colocadas
oralmente nas aulas
➢ Trabalhos (individual e de grupo)

Agrupamento de Escolas Eugénio de Castro
Escola Básica do 2º e 3º Ciclo
Critérios de Avaliação
Atitudes/Comportamentos*

Cumprimento de regras
Empenho
Métodos de trabalho
Autoavaliação

Ponderação

Operacionalização/Indicadores

Instrumentos de avaliação

(20%)

• Cumprir as regras da disciplina e da Escola.
• Colaborar com empenho em todas as
atividades.
• Evidenciar métodos de trabalho e de estudo.
• Autoavaliar com rigor o seu trabalho e
comportamento.

Observação direta

6%
6%
6%
2%

Atividades da sala de aula
Trabalhos de casa
Outros trabalhos

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO*
Percentagem
0 - 49 %
50 - 69 %
70 - 89 %
90 - 100%

Classificação
Insuficiente
Suficiente
Bom
Muito Bom

*Definidos pelo Agrupamento, são comus a todas as disciplinas.

Educação Moral e Religiosa Católica

Atividades de autoavaliação

