
                                       Proposta de Dispositivo de Avaliação de Cidadania e Desenvolvimento1  –  3.º Ciclo  

 

1- A nota final de Cidadania e Desenvolvimento resultará de uma ponderação com outra(s) disciplina(s) do Currículo e Projeto(s), Campanha(s) em que o aluno participe, 
conforme quadro seguinte, para os anos do 3.º Ciclo. 
 
 

 Domínios essenciais de formação 
cidadã 

 
Aprendizagens essenciais 

 
Competências de participação ativa 

Avaliação       1.ª fase – Cidadania e 

Desenvolvimento 
Instrumentos Ponderação 
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1.º Grupo: Direitos humanos /  

Igualdade de Género / 
Interculturalidade/ 

Desenvolvimento Sustentável / 
Educação Ambiental 

Saúde  

2.º Grupo: Media(7.º) / Instituições e 
Participação Democrática(7.º)/ 
Literacia Financeira e Educação para o 
Consumo(7.º)/ Risco(7.º e 8.º)/ 
Segurança 
Rodoviária(8.º)/Sexualidade(9.º) 

3.º Grupo: Voluntariado (9.º)/ 
Empreendedorismo (9.º)/ Mundo do 
trabalho (9.º) 

 

• Reconhecimento de domínios 
essenciais de formação cidadã; 
• Mobilização de saberes culturais, 
científicos e tecnológicos para 
compreender a realidade e abordar 
situações e problemas do 
quotidiano; 

 
• Identificação de problemas e 
soluções em domínios e temáticas 
de formação cidadã; 
• Identificação e articulação de 
saberes no sentido da resolução de 
problemas. 

 

• Prestar atenção a problemas 
manifestando envolvimento e 
curiosidade; 
• Questionar a realidade; 
• Aplicar os princípios de cidadania 
(igualdade, democracia, justiça 
social) na atitude cívica individual, 
relacionamento interpessoal e 
relacionamento social e 
intercultural; 
 

• Intervir nos Fóruns de discussão; 
• Comunicar em turma e na escola; 
• Apresentar sugestões de melhoria. 

 

Grelhas de registo de 
observação de: 
- participação oral 
individual; 
- intervenção em debates; 

 
 
Grelhas de avaliação de 
trabalhos escritos / 
projetos: 
- relatório; poster; 
síntese; 
- artigo de divulgação; 
- carta/ofício; 
- portfólio 

 
 
 
15% 
 
 
 
 
 
 
 
35% 

 
 
 
 
 
 
50% 
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Responsabilidade (participar nas aulas; executar as tarefas propostas, cumprir os prazos; acatar as regras acordadas). 
Autonomia (desenvolver mecanismos de autocorreção; reconhecer as dificuldades, tentando superá-las, bem como 
as aprendizagens realizadas, encontrar novas soluções e aplicá-las). 
Cooperação (solicitar ajuda; contribuir para a realização das tarefas comuns; ajudar os pares, respeitar a opinião dos 
outros). 

 

Grelhas de registo  
 

Observação direta 
 

10% 
 
5% 
5% 

 
 
20% 
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Compreensão e Expressão da Língua Portuguesa 
 
 

 

• Estruturar o pensamento de forma a 
comunicar adequadamente as ideias; 
• Usar corretamente a norma escrita da 
Língua Portuguesa; 
• Estruturar os textos com clareza; 
 
 

• Saber pesquisar, selecionar, organizar e 
apresentar a informação. 

 
 
Grelhas de registo  
 

 
 
 
Observação direta 
 

 
 
15% 
 
 
 
 
15% 

 
 
 
 
30% 
 

 
 

Utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação 



 

Avaliação Final de Cidadania e Desenvolvimento - 7.º/8.º/9.º Ano 

 
1.º Período  
  

 
Nota de Aula de Cidadania e Desenvolvimento 

 
50% 

 
Nota de 1.º Per. 
de Cidadania e 
Desenvolvimento 

 
1x Outra Disciplina envolvida  

  
25% 

1x Projetos/Campanhas       BE/CRE/Turma do Ano 25% 
 
2.º Período 
 

 
Nota de Aula de Cidadania e Desenvolvimento 

 
50% 

 
Nota de 2.º Per. 
de Cidadania e 
Desenvolvimento 

 
1x Outra Disciplina envolvida 

     
25% 

1x Projetos/Campanhas    BE/CRE/Turma do Ano 25% 
 
3.º Período 
 

 
Nota de Aula de Cidadania e Desenvolvimento 

 
50% 

 
Nota de 3.º Per. 
e Final de ano  
de Cidadania e 
Desenvolvimento 

 
1x Outra Disciplina envolvida 

  
25% 

1x Projetos/Campanhas     BE/CRE/Turma Ano 25% 
 
 

Anexo: Proposta de Perfil de Aprendizagens Essenciais por domínio 

Domínios essenciais de 
formação cidadã  

Aprendizagens Essenciais 

 
Direitos humanos 

Reconhece situações concretas de promoção dos direitos humanos;  
Identifica comportamentos discriminatórios com base no desrespeito dos direitos humanos;  

 

Indica medidas concretas para promover o respeito pelos direitos humanos em diferentes cenários: no meio escolar e familiar;  
Refere medidas preventivas em relação ao desrespeito pelos direitos humanos;  
Conhece organizações de defesa dos direitos humanos e sua promoção. 

 
Igualdade de Género  
 

Reconhece situações concretas de promoção da igualdade entre mulheres e homens; 
Identifica estereótipos e comportamentos discriminatórios com base no género;  
Identifica formas de violência contra as mulheres;  
Indica medidas concretas para promover a igualdade em diferentes cenários: familiar e profissional;  
Refere medidas preventivas em relação à violência;  
Conhece organizações de defesa dos direitos das mulheres e promoção da igualdade. 

 
Interculturalidade 

Entende a noção de cultura;  
Reconhece a existência de múltiplas etnias e culturas nas sociedades atuais;  
Valoriza as múltiplas pertenças de cada pessoa a diferentes grupos e comunidades / culturas / religiões / etnias...; 
Participa/Recria situações de interação com pessoas de diferente origem cultural;  



Desenvolve o respeito por outros povos e suas culturas;  
Combate o racismo e a xenofobia. 

 
Desenvolvimento Sustentável  
 
                                                        

Reconhece alguns dos objetivos para o desenvolvimento sustentável (1-Erradicar a Pobreza e a 2-fome; 3-saúde e 4-educação de 
qualidade; 8-trabalho digno e crescimento económico; 9-indústria, inovação e infraestruturas; 10-reduzir as desigualdades; 11-
cidades e comunidades sustentáveis; 12-produção e consumo sustentáveis; 16-paz, justiça e instituições eficazes; 17-parcerias 
para a implementação de objetivos); 
Identifica objetivos conseguidos e objetivos não conseguidos; 
Indica medidas concretas para promover o atingimento desses objetivos; 
Identifica as entidades e organizações que podem participar nesse atingimento; 
Propõe/ participa em ações de parceria com essas entidades.  

 
Educação Ambiental 

Reconhece e compreende os problemas que perturbam o equilíbrio ambiental (nomeadamente quanto a Território e Paisagem / 
Alterações Climáticas – (DS13) ação climática / Biodiversidade / Energia - (DS7) energias renováveis acessíveis / Água – (DS6) água 
potável e saneamento / Solos);  
Compreende a responsabilidade individual na preservação do ambiente e da vida na Terra: (DS14) proteger a vida marinha; (DS15) 
proteger a vida terrestre;  
Compreende a necessidade de existência de regras para a proteção da Natureza; 
Indica medidas concretas para promover a proteção ambiental; 
Identifica entidades, organizações ou projetos que promovem a proteção ambiental; 
Propõe / participa em ações de parceria com essas entidades. 

 
Saúde 

Apresenta conhecimentos, atitudes e valores que lhe permitem fazer opções e tomar decisões adequadas à sua saúde e ao seu 
bem-estar físico, social e mental, bem como à saúde dos que o rodeiam. 

Sexualidade Cf. Projeto Educação para a Sexualidade. 

 
Media 

Compreende os fenómenos da comunicação e informação, os seus meios e problemáticas;  
Conhece e compreende o funcionamento das principais redes sociais;  
Entende as vantagens e os inconvenientes das redes sociais; 
Conhece as informações internas no contexto da Escola; 
Elabora informações internas no contexto da Escola. 

 
Instituições e Participação 
Democrática 

Conhece direitos e os deveres do cidadão português;  
Localiza os espaços que formam o território nacional;  
Conhece os órgãos de soberania;  
Conhece os órgãos do poder central, regional e local; 
 

Reconhece vantagens e limitações do regime democrático; 
Propõe formas de agir democraticamente no contexto da Escola; 

 
Literacia Financeira e Ed. para 
o Consumo 

Compreende que os recursos são limitados e deve estabelecer prioridades nas despesas; 
Identifica rendimentos e despesas; 
Compreende a importância da poupança; 
Compreende a importância da ética e da responsabilidade social nas questões financeiras; 



Desenvolve competências para elaborar um orçamento de acordo com os seus meios e objetivos; 
Desenvolve competências para identificar necessidades de poupança em função de objetivos futuros; 
Identifica e distingue comportamentos corretos e incorretos relativamente a questões financeiras; 
Compreende e identifica direitos e deveres dos consumidores financeiros. 

 
Risco 

Proteção Civil - compreende a importância de adotar uma cultura de segurança; conhece o conceito de risco; revela 
comportamentos e atitudes adequados em situações de emergência (simulacros); compreende a importância da Proteção Civil 
face aos riscos; reconhece os diversos agentes e entidades cooperantes intervenientes na Proteção Civil.  
Riscos Naturais - é capaz de enumerar e distinguir diferentes riscos naturais (cheias e inundações, seca, onda de calor, vaga de 
frio, nevão, sismo, fenómenos meteorológicos adversos como trovoada e tornado); reconhece os diferentes efeitos dos acidentes 
de origem natural; conhece e sabe cumprir as medidas de autoproteção apropriadas a cada situação de risco natural.  
Riscos Tecnológicos - identifica diferentes riscos tecnológicos (incêndio em edifícios e habitações); compreende situações que 
podem constituir perigo; conhece e sabe cumprir medidas de autoproteção apropriadas a situações de risco tecnológico. 
Riscos Mistos - identificam diferentes riscos mistos (incêndio florestal); compreende os procedimentos de prevenção que 
acautelam a ocorrência de riscos mistos; desenvolve comportamentos de segurança e de preservação do património natural e 
construído; conhece e sabe cumprir medidas de autoproteção apropriadas a cada situação. 
Plano de Segurança - compreende o conceito de plano de segurança e reconhece a sua importância face à possibilidade de 
ocorrência de um acidente; reconhece os riscos internos e externos ao espaço escolar; conhece o plano de evacuação e reconhece 
as instruções de segurança e os procedimentos a observar destinados a garantir a evacuação; participa e colabora em 
exercícios/simulacros e treinos desenvolvidos em contexto escolar. 

Segurança Rodoviária Desenvolve competências e capacidade para uma integração mais segura no ambiente rodoviário;  
Conhece comportamentos em relação ao ambiente rodoviário. 

Voluntariado  Envolve os jovens em atividades que permitam, de uma forma ativa, a compreensão de valores fundamentais como o da 
solidariedade, da entreajuda e do trabalho, contribuindo para aumentar a qualidade de vida e para impulsionar o 
desenvolvimento harmonioso da sociedade.  
Pretende criar uma cultura educacional baseada na defesa destes mesmos valores reforçando a importância do voluntariado 
como meio de promoção da coesão social. 

Empreendedorismo Promove a aquisição de conhecimentos, capacidades e atitudes que incentivem e proporcionem o desenvolvimento de ideias, de 
iniciativas e de projetos, no sentido de criar, inovar ou proceder a mudanças na área de atuação de cada um perante os desafios 
que a sociedade coloca. 

Mundo do trabalho Incentive os alunos a conhecer, refletir e problematizar conceitos essenciais relacionados com: trabalho digno; segurança e saúde 
no trabalho; trabalho, igualdade de oportunidades e não discriminação; fatores individuais e fenómenos de grupo numa 
organização; transição para o mercado de trabalho. 

 


