
DEPARTAMENTO CURRICULAR 1.º CICLO
Ano letivo 2021/ 2022

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAGEM E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Domínio A - Atitudes e Valores

Aprendizagens de natureza afetiva e social
Regulação de atitudes, emoções, sentimentos, valores e motivações. Relacionamento de natureza interpessoal e intrapessoal.

Critérios de avaliação
 Comportamento: postura e linguagem, asseio (etiqueta social), preservação de bens materiais e naturais.
 Sociabilidade: respeito, cordialidade, tolerância, solidariedade, cooperação, honestidade, lealdade.
 Responsabilidade: cumprimento de deveres de assiduidade e pontualidade, materiais, realização e prazos.
 Empenho: atenção e interesse, curiosidade, perseverança, conexão de saberes escolares e extraescolares.
 Autorregulação: reflexão, procura de ajuda, integração de sugestões e ajuste de comportamentos.

Domínio B - Conhecimentos, Comunicação e Práticas

Aprendizagens de natureza cognitiva, cultural e praxiológica.
Uso de saberes e de linguagens específicas, para compreender situações e comunicar. Realização de processos de natureza científica,
técnica e/ou artística.

Critérios de avaliação
 Rigor: correção no uso de conceitos ou linguagens, precisão de procedimentos ou performances.
 Profundidade: explicação, fundamentação, correlação de saberes, opiniões ou desempenhos.
 Organização: estruturação de ideias, de discursos e de desempenhos.
 Criatividade: transformação e criação de ideias, saberes ou desempenhos para resolver desafios.

Domínio Específico B1 – Conceitos científicos
Apropriação de conceitos científicos disciplinares e transdisciplinares.

Domínio Específico B2 – Comunicação de saberes e opiniões
Uso de linguagem oral/gestual e corporal para comunicar, informar, refletir e emitir pensamento crítico e criativo

Domínio Específico B3 – Realizações
Uso de procedimentos para resolver problemas e aplicar conhecimento a situações novas.

Ponderação por domínios

A ponderação atribuída aos domínios traduz a sua ênfase relativa no currículo das disciplinas, em termos de ensino, aprendizagem,
avaliação e classificação.

Domínios

A - Atitudes e
Valores

B – Conhecimento, Comunicação e Práticas

B1 – Conceitos científicos B2 – Comunicação de saberes e opiniões B3 - Realizações

Ponderação (%) 20 20 20 40

Aprovado em Conselho Pedagógico de 21 de outubro de 2021



 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

Ensino Básico e Secundário – Ano letivo 2021/ 2022 

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAGEM E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 

1.º Ciclo, 2.º Ciclo, 3.ºCiclo e Ensino Secundário 

Domínio A - Atitudes e Valores  

Aprendizagens de natureza afetiva e social 

Regulação de atitudes, emoções, sentimentos, valores e motivações. Relacionamento de natureza interpessoal e intrapessoal. 

Critérios de avaliação 

 Comportamento: postura e linguagem, asseio (etiqueta social), preservação de bens materiais e naturais.  

 Sociabilidade: respeito, cordialidade, tolerância, solidariedade, cooperação, honestidade, lealdade. 

 Responsabilidade: cumprimento de deveres de assiduidade e pontualidade, materiais, realização e prazos. 

 Empenho: atenção e interesse, curiosidade, perseverança, conexão de saberes escolares e extraescolares.  

 Autorregulação: reflexão, procura de ajuda, integração de sugestões e ajuste de comportamentos. 

  

Domínio B - Conhecimentos, Comunicação e Práticas  

Aprendizagens de natureza cognitiva, cultural e praxiológica. 

Uso de saberes e de linguagens específicas, para compreender situações e comunicar. Realização de processos de natureza científica, técnica e/ou artística. 

Critérios de avaliação 

 Rigor: correção no uso de conceitos ou linguagens, precisão de procedimentos ou performances.  

 Profundidade: explicação, fundamentação, correlação de saberes, opiniões ou desempenhos. 

 Organização: estruturação de ideias, de discursos e de desempenhos.  

 Criatividade: transformação e criação de ideias, saberes ou desempenhos para resolver desafios. 

 

B1- Conhecimentos, ideias e opiniões 

Uso de conhecimentos e de linguagens para compreender situações e tomar posições fundamentadas. 

 B2 - Planos e ações  

Uso de materiais e/ou de procedimentos para intervir, resolver problemas e/ou melhorar situações.  

Ponderação por domínios  

A ponderação atribuída aos domínios traduz a sua ênfase relativa no currículo das disciplinas, em termos de ensino, aprendizagem, avaliação e classificação. 

 

 Básico  Secundário 

 1º Ciclo | 2º Ciclo| 3º Ciclo CEF Científico-Humanístico Profissional 

A: ATITUDES E VALORES 80% 80% 90% 90% 

B: CONHECIMENTOS, 

COMUNICAÇÃO E 

PRÁTICAS 

20% 20% 10% 10% 

Estes domínios específicos estão orientados para o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória sendo validados ao longo de todo o 

seu percurso na escola, numa espiral de aprofundamento nos DOMÍNIOS das ATITUDES E VALORES e CONHECIMENTOS, COMUNICAÇÃO E 

PRÁTICAS. 

No Ensino Secundário, a Educação para a Cidadania é transversal a todas as disciplinas, não tendo um tempo específico. 

Aprovado em Conselho Pedagógico de 21 de outubro de 2021 



 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

Ensino Básico e Secundário – Ano letivo 2021/ 2022 

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAGEM E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

DISCIPLINA DE EMRC 

1.º Ciclo, 2.º Ciclo, 3.ºCiclo e Ensino Secundário 

Domínio A - Atitudes e Valores  

Aprendizagens de natureza afetiva e social 

Regulação de atitudes, emoções, sentimentos, valores e motivações. Relacionamento de natureza interpessoal e intrapessoal. 

Critérios de avaliação 

 Comportamento: postura e linguagem, asseio (etiqueta social), preservação de bens materiais e naturais.  

 Sociabilidade: respeito, cordialidade, tolerância, solidariedade, cooperação, honestidade, lealdade. 

 Responsabilidade: cumprimento de deveres de assiduidade e pontualidade, materiais, realização e prazos. 

 Empenho: atenção e interesse, curiosidade, perseverança, conexão de saberes escolares e extraescolares.  

 Autorregulação: reflexão, procura de ajuda, integração de sugestões e ajuste de comportamentos. 

 

Domínio B - Conhecimentos, Comunicação e Práticas  

Aprendizagens de natureza cognitiva, cultural e praxiológica. 

Uso de saberes e de linguagens específicas, para compreender situações e comunicar. Realização de processos de natureza científica, técnica e/ou artística. 

Critérios de avaliação 

 Rigor: correção no uso de conceitos ou linguagens, precisão de procedimentos ou performances.  

 Profundidade: explicação, fundamentação, correlação de saberes, opiniões ou desempenhos. 

 Organização: estruturação de ideias, de discursos e de desempenhos.  

 Criatividade: transformação e criação de ideias, saberes ou desempenhos para resolver desafios. 

B1- Conhecimentos, ideias e opiniões 

Uso de conhecimentos e de linguagens para compreender situações e tomar posições fundamentadas sobre espiritualidade, 

diversidade religiosa, Cultura e Visão Cristã 

B2 - Planos e ações 

Uso de materiais e/ou de procedimentos para intervir, resolver problemas e/ou melhorar situações numa perspetiva 

humanista-cristã.  

 

Ponderação por domínios  

A ponderação atribuída aos domínios traduz a sua ênfase relativa no currículo das disciplinas, em termos de ensino, aprendizagem, avaliação e classificação. 

 

 Básico  Secundário 

 1º Ciclo | 2º Ciclo| 3º Ciclo CEF Científico-Humanístico Profissional 

A: ATITUDES E VALORES 80% 80% 90% 90% 

B: CONHECIMENTOS, 

COMUNICAÇÃO E 

PRÁTICAS 

20% 20% 10% 10% 

Estes domínios específicos estão orientados para o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória sendo validados ao longo de todo o 

seu percurso na escola, numa espiral de aprofundamento nos DOMÍNIOS das ATITUDES E VALORES e CONHECIMENTOS, COMUNICAÇÃO E 

PRÁTICAS. 

Aprovado em Conselho Pedagógico de 21 de outubro de 2021 


