
ANO LETIVO 2021/2022

ENSINO SECUNDÁRIO Disciplina EMRC

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO Ano Secundário

Competências esperadas (nas AE)
Ponderação 

/domínio
Competências do PA

Processos de recolha da informação 

/instrumentos de avaliação

Valoração dos 

instrumentos a 

utilizar

Trabalhos de pesquisa e ou projeto 15%

Fichas de exercícios 15%

Elaborao de relatórios, vídeos, panfletos e cartazes - 

CRIATIVIDADE
10%

  Apresentações orais (individuais e/ou em grupo) - 

EXPRESSÃO
10%

  Trabalho autónomo ou em grupo - PRÁTICA 10%

 Participação nas atividades previstas no PAA - 

APLICAÇÃO DE CONCEITOS
10%

Grelha de registo de comportamentos relacionais e 

de cooperação com pares e professor 6%

Grelha de observação direta da respeito, organiçação 

e autonomia
6%

Lista de verificação do cumprimento das regras 6%

Registo de assiduidade e pontualidade 6%

Grelha de registo da existência e uso do material 6%

Total 100%

Quando um dos instrumentos não for utilizado, reverte para outro do mesmo domínio

Domínios /

temas das AE

S
ab

er
 A

p
re

n
d

er

Dominar conceitos de acordo com as AE:

-Compreender o desejo do ser humano da felicidade e na busca de sentido para a

existência (UL6);

- Reconhecer, à luz da mensagem cristã, a vocação e o sentido da vida como dádiva para o

outro através de escolhas em liberdade (UL6);

- Identificar manifestações da dimensão simbólica na atividade humana no discurso religioso,

e na dimensão do sagrado na organização do tempo e do espaço social (UL5);

-Reconhecer a arte modo de interpretação do mundo, de compreensão da condição humana

e de expressão da espiritualidade (UL9);

-Identificar formas de arte e modalidades da produção artística orientadas para o quotidiano

da prática religiosa (UL9);

-Reconhecer que a sexualidade humana envolve todas as dimensões da pessoa e se

distingue pelo afeto, o amor e a comunhão (UL10).

S
ab

er
 F

az
er

Referir os valores evangélicos que dão sentido à vida e que afirmam que toda a vida tem

sentido (UL6)

Apresentar o papel do cristianismo numa ética partilhada face aos dinamismos da

globalização, designadamente na defesa da dignidade da pessoa, na promoção da paz, e

na procura do bem comum (UL5);

-Verificar, no património artístico português, traços distintivos da arte cristã na arquitetura, na

pintura e na escultura (UL9);

Identificar formas de entender a sexualidade que a empobrecem e que atentam contra a

dignidade da pessoa, na sociedade atual (UL10).

S
ab

er
-E

st
ar

Assumir atitudes de gratuidade e dom de si, como construtores de sentido (UL6);

-Participar de uma forma esclarecida no diálogo ecuménico e inter-religioso e cooperar na

promoção dos valores universais da verdade, da liberdade, da justiça e da paz (UL5);

-Mobilizar critérios éticos, a partir de uma perspetiva que tem em conta a dignificação da

pessoa, para assumir em liberdade e responsabilidade as suas escolhas sexuais (UL10).

30%

40%

Conhecedor/sabedor/culto/ 

informado (A, B, I)

 Indagador/Investigador (C, 

D, F, I)

Sistematizador/organizador 

(A, B, C, I)

Questionador (A, F, G, I)

Criativo (A, C, D, J) 

Crítico/analítico (A, B, C, D)

Comunicador/desenvolvime

nto da linguagem e da 

oralidade

(A, B, D, E)

Participativo/colaborador 

(B, C, D, E, F)

Responsável/autónomo (C, 

D, E, F, I)

Respeitador da 

diferença/do outro (A, B, E, 

F)

Cuidador de si e do outro 

(B, E, F, G)

Auto avaliador (transversal 

às áreas)

30%


