
                          CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA – 3.º CICLO 

                                                           
1
 Os Instrumentos de avaliação deverão ser ajustados a cada perfil de aprendizagem dos alunos. 

8.º ANO 

Domínios / Temas 
Fator de 

ponderação 
Descritores de desempenho Descritores do Perfil dos Alunos 

Instrumentos de 
avaliação1 

Religião e 
Experiência 
Religiosa 

10% 

A. Compreende o que são o fenómeno religioso e 
a experiência religiosa. 
B. Constrói uma chave de leitura religiosa da 
pessoa, da vida e da história. 
C. Identifica o núcleo central das várias tradições 
religiosas.  
D. Promove o diálogo inter-religioso como 
suporte para a construção da paz e a colaboração 
entre os povos.  

Interpreta informação (A; B; C; D; I); 
Utiliza de modo proficiente linguagens e 
símbolos (A; B; D; F; H; I; J); 
Comunica adequadamente as suas ideias, 
através da utilização de linguagens diferentes, 
(oral, escrita, gráfica) fundamentando-as e 
argumentando face às ideias dos outros (A; B; C; 
D; E; F; G; I). 

Fichas e /ou trabalhos 
escritos  
Trabalhos individuais/de  
grupo  
Apresentações orais 
Questões orais  
Observação direta 
Listas de verificação  
Grelhas de observação 

 
 
 
Cultura Cristã e 
Visão Cristã da 
vida 
 
 

 
 
 

10% 
 
 

E. Identifica o núcleo central do cristianismo e do 
catolicismo. 
F. Conhece a mensagem e cultura bíblicas. 
G. Identifica os valores evangélicos. 
H. Articula uma perspetiva sobre as principais 
propostas doutrinais da Igreja Católica. 
I. Conhece o percurso da Igreja no tempo e o seu 
contributo para a construção da sociedade.  
J. Descobre a simbólica cristã. 
K. Reconhece exemplos relevantes do património 
artístico criados com um fundamento religioso.  
L. Estabelece um diálogo entre a cultura e a fé.  

Colabora em diferentes contextos 
comunicativos (A; B; C; D; E; H; I); 
Compreende o conhecimento social e relacionar 
sempre que possível as aprendizagens de EMRC 
(A; B; C; D; E; F; G; H, I; J). 
 
 
 
 
 
 
 

Fichas e /ou trabalhos 
escritos  
Trabalhos individuais/de  
grupo  
Apresentações orais 
Questões orais  
Observação direta 
Listas de verificação  
Grelhas de observação 
 
 
 
 

Ética e Moral 
 
 

20% 
 
 

M. Reconhece a proposta do agir ético cristão em 
situações vitais do quotidiano.  
N. Promove o bem comum e o cuidado do outro.  
O. Amadurece a sua responsabilidade perante a 
pessoa, a comunidade e o mundo.  
P. Identifica o fundamento religioso da moral 
cristã.  
Q. Reconhece, à luz da mensagem cristã, a 
dignidade da pessoa humana.  

 

Reconhece a importância dos valores de 
cidadania para a formação de uma consciência 
cívica e de uma intervenção responsável na 
sociedade democrática (A; B; C; D; E; F; G; I);  
 Promove o respeito pela diversidade, as 
interações entre diferentes culturas, a justiça, a 
igualdade e equidade (A; B; C; D; E; F; G; H; I); 
Estabelece consigo próprio e com os outros uma 
relação harmoniosa e salutar (A; C; E; F; G; J).   

Trabalhos de grupo 
Observação direta 
Listas de verificação 
Grelhas de observação 
Visitas de estudo 
Registos do professor 
Ficha de auto e 
heteroavaliação 



ATITUDES – 60% 

Responsabilidade  

 Participar nas aulas; 

 Ser assíduo e pontual; 

 Executar as tarefas propostas; 

 Cumprir os prazos; 

 Acatar as regras acordadas; 

 

20% 

Autonomia 

 Desenvolver mecanismos de autorregulação; 

 Reconhecer as dificuldades, tentando superá-las bem como as aprendizagens 

realizadas; 

 Encontrar novas soluções e aplica-las; 

20% 

Cooperação 

 Solicitar ajuda; 

 Contribuir para a realização das tarefas comuns; 

 Ajudar os pares; 

 Respeitar a opinião dos outros. 

20% 

 


