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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO  

EMRC  – 9º ano 

Domínio Fator de 
Ponderação Critérios/Indicadores Instrumentos 

Conheci-
mentos/ 

Capacidades 
e Aptidões 

60% 

 

 

o Interpreta a realidade (histórica, cultural, social, científica) e relaciona-a com a visão 

cristã; 

o Tem intervenções pertinentes; 

o Mobiliza valores e princípios éticos em situações diversificadas; 

o Relaciona as aprendizagens adquiridas; 

Dá respostas adequadas; 

o Usa a bíblia e interpreta textos bíblicos; 

o Consulta e utiliza diversas fontes de informação; 

o Organiza /trata a informação adequadamente. 

 

 Fichas de trabalho 

 Trabalhos individuais e 

de grupo; 

 Trabalhos de 

Investigação; 

 Relatórios 

Atitudes e 
Valores 

40% 

 

o Demonstra interesse; 

o Participa ativamente nas atividades propostas; 

o Contribui com o seu trabalho e as suas ideias para tarefas comuns; 

o Interage com os outros; 

o Coopera com os outros; 

o Tem sentido crítico; 

o Cumpre as tarefas propostas com cuidado e rigor; 

o É assíduo e pontual; 

o Participa na auto-avaliação; 

o Promove a auto regulação; 

o Demonstra solidariedade; 

o Aceita as diferenças e respeita os outros.   
 

 Grelha de Observação, 

com recolha sistemática, 

em aula; 

 Caderno e organização 

de outros materiais 

necessários à aula; 

 Fichas de autoavaliação; 
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Nota: Os critérios específicos poderão sofrer alterações no caso específico da avaliação dos alunos que beneficiam de Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão; as adequações realizadas constarão 

dos respetivos Relatórios Técnico Pedagógico de cada aluno.      

  

 

 

Os alunos, no final do 3º ciclo, 9º ano deverão, além de ter adquirido as aprendizagens essenciais, revelar o seguinte perfil específico de aprendizagem: 
 
- reconhecer, à luz da mensagem cristã, a dignidade da pessoa humana; 
- interpretar produções culturais (literárias, pictóricas, musicais ou outras) que utilizam ou aludem a perspetivas religiosas ou a valores éticos; 
- mobilizar princípios e valores éticos para a orientação do comportamento em situações vitais do quotidiano; 
- relaciona-se com os outros com base nos princípios de cooperação e solidariedade, assumindo a alteridade e diversidade como fator de enriquecimento mútuo; 
- agir em conformidade com as posições assumidas em relação ao fenómeno religioso, no respeito pelos valores fundamentais do dialogo e da tolerância; 
- usar a Bíblia a partir de conhecimento da sua estrutura; 
- reconhecer as implicações da mensagem bíblica nas práticas de vida quotidiana; 
- apreciar produções estéticas de temática cristã, de âmbito universal e local.   
 


