
Área Disciplinar de EMRC 

     Critérios de Avaliação: 10º/11º/12º Ano 

Ano Letivo 2022/23 

Domínios / Ponderação Descritores de desempenho Descritores do perfil 
Instrumentos de 

Avaliação 
 

 

RELIGIÃO E EXPERIÊNCIA 

RELIGIOSA 

30% 

 

 
 
 

 Compreende o que são o fenómeno religioso e a 
experiência religiosa.  (A; B; D; F; H; I; J);   

 Identifica o núcleo central das várias tradições 
religiosas em ordem ao diálogo inter-religioso e 
colaboração entre povos. (A; B; D; F; H; I; J);   

 Reconhece a dignidade e a inviolabilidade da vida 
humana como eixo dos valores morais. 

 Compreende a necessidade das fontes históricas 
para a produção de conhecimento (A; B; C; D; F; I); 

 Colabora em diferentes contextos comunicativos, 
utilizando ferramentas analógicas e digitais (A; B; C; D; 
E; H; I); 

 

 Conhecedor/sabedor/ culto/ 

 informado (A, B, E, I) 

 Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

 Indagador/ Investigador (C, D, 

 F, H, I) 

 Sistematizador/ organizador (A, 

 B, C, I, J) 

 Questionador (A, D, F, G, I) 

 Criativo (A, C, D, I) 

 Participativo/ colaborador (B, C, 

 D, E, F) 

 Responsável/ autónomo (C, D, 

 E, F, I, J)  

 

 

 

- Trabalhos individuais/grupo 
realizados na aula ou em casa. 

 

   

- Apresentação oral 

 

 

- Fichas de avaliação de 
conhecimentos.  

 

 

 
- Registos de observação 
 
 
 
 

CULTURA CRISTÃ E VISÃO CRISTÃ 
DA VIDA 
 

30% 
 

 Conhece a mensagem central do cristianismo, sua 
cultura bíblica e seu património artístico. 

 Identifica o percurso da Igreja e seu contributo para 
a construção da sociedade. 

 Estabelece um diálogo entre cultura e fé.  (A; B; C; 
D; E; F); 

 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 multiculturalidade -   
valorização da diversidade, as interações entre 
diferentes culturas, a justiça, a igualdade e a equidade. 
(A; B; C; D; E; F; G; H; I);  
 
 

  



 
 
 

ÉTICA E MORAL 
 

40% 
 

 
 

 Reconhece, à luz da mensagem cristã, a dignidade 
da pessoa humana. 

 Reconhece a proposta do agir ético cristão em 
situações vitais do quotidiano promovendo o bem 
comum e o cuidado do outro (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). 

 Empenha-se na realização das tarefas (E, F);  

 Intervém de modo pertinente, contribuindo para 
que a aula seja um espaço de comunicação e 
cooperação; (D, E, F, G, J); 

 Age de acordo com as regras que compreende e 
valoriza; (D, E, F, G, J); 

 Analisa o próprio trabalho para identificar 
progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem. (C, D, F) 

 É confiante, resiliente e persistente, construindo 
caminhos personalizados de aprendizagem. 

 Trabalha em equipa e usa diferentes meios para 
comunicar 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Guião de análise, após a 
visualização do filme 

 
 
 

 
 
- Pesquisa e tratamento de 

informação (com eventual 

recurso às TIC) 

 

 
 
 
- Ferramentas Google 
 
Plataformas: Quizz, Kahoot, 
Padlet, Learning app 
 

 


