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Departamento do 1.º Ciclo 
Critérios de avaliação específicos de Cidadania e Desenvolvimento - 1.º, 2.º e 3.º anos 

 

Ano Letivo 2022/2023 
 
 

Domínio 
(ponderação) 

Perfil de Aprendizagens Específicas - descritores de desempenho Descritores do Perfil dos Alunos 
Instrumentos 
de avaliação 

Atitude cívica 
individual 

 
(40%) 

 Respeita as regras da sala de aula (trabalho, organização, convivência, comportamento).   

 Respeita as regras definidas na sala de aula, fora da sala (espaços envolventes da escola como recreio, 
refeitório, etc, bem como outros espaços exteriores à escola). 

 Expressa-se de forma adequada. 

 Demonstra persistência e autonomia. 

 Adota comportamentos de preservação do seu corpo e da sua saúde (higiene corporal, alimentação saudável 
e segurança do seu corpo, incluindo nos diversos contextos rodoviários). 

Conhecedor/Sabedor/Culto/Informado 
(A, B, G, I, J) 

 
Criativo/Expressivo 

(A, C, D, J) 
 

Indagador/Investigador/Sistematizador/ 
Organizador 

(A, B, C, D, F, H, I, J) 
 

Respeitador da diferença 
(A, B, E, F, H) 

 
Questionador e Comunicador 

(A, B, D, E, F, G, H, I, J) 
 

Participativo/ Colaborador/ 
Cooperante/ Responsável/Autónomo 

(B, C, D, E, F, G, I, J) 
 

Cuidador de si e do outro 
 (B, E, F, G) 

 
Crítico/Analítico e Autoavaliador/ 

Heteroavaliador 
 

(transversal a todas as áreas) 

 

Registos de 

observação 

Grelhas de 

auto-

avaliação 

Questões de 

aula  

Participação 

oral  

Trabalhos 

individuais 

e/ou de 

grupo  

 

Relatórios 
(atividades 
práticas, 
visitas de 
estudo) 
 

Relacionamento 
interpessoal 

 
(30%) 

 Participa nas atividades com seriedade, responsabilidade e empenho, desenvolvendo e mantendo 
relações interpessoais positivas num contexto de colaboração, cooperação, entreajuda e respeito pelo 
outro. 

 Conhece e respeita os seus direitos e deveres. 

 Respeita os direitos do outro. 

 Valoriza os afetos. 

 Expressa sentimentos de forma cordial e adequada a cada situação.  

Relacionamento 
social e 

intercultural 
 

(30%) 

 Tem consciência de que todas as pessoas têm direitos e deveres fundamentais reconhecidos 
internacionalmente. 

 Respeita e demonstra tolerância face à diferença. 

 Demonstra sensibilidade para a assunção de comportamentos responsáveis para com os animais. 

 Reconhece práticas de proteção do ambiente natural e da biodiversidade dos ecossistemas. 

 Aplica os conhecimentos adquiridos a situações concretas. 

 Demonstra espírito crítico. 
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Nota: A desenvolver de forma transversal ao currículo, em articulação com os conteúdos disciplinares, sobretudo de Estudo do Meio, bem como com as temáticas: 
Direitos Humanos; Desenvolvimento Sustentável; Educação Ambiental; Segurança Rodoviária; Saúde e Sexualidade. 

 
 
 
Legenda:  
A – Linguagem e texto  
B – Informação e comunicação  
C – Raciocínio e resolução de problemas  
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

 
 
 


