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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
(Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, e da Portaria nº 226-A/2018, de 7 de agosto) 

 
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO DISCIPLINA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO –  10º, 11º, 12º ANO 

 
 

PERFIL DE APRENDIZAGENS (AE E PASEO) DESCRITORES DE DESEMPENHO / OPERATIVOS (PASEO) 

   A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento faz parte das componentes 
do currículo nacional. No ensino secundário e profissional, a componente 
do currículo Cidadania e Desenvolvimento desenvolve-se transversalmente, 
com o contributo de todas as disciplinas e componentes de formação e 
decorrente da decisão acerca dos domínios a trabalhar e das competências 
a desenvolver ao longo do ano, definidos em sede de Conselho de Turma e 
enquadrados na Estratégica de Educação para a Cidadania da Escola. A 
disciplina Cidadania e Desenvolvimento, enquanto disciplina autónoma, 
constitui-se como espaço potenciador da valorização de uma abordagem 
interdisciplinar ao nível do Conselho de Turma, sempre que se verifique a 
interligação curricular com outras disciplinas, ao nível das aprendizagens. 

Princípios: 

- conceção não abstrata de cidadania; 

-  identificação de domínios essenciais em toda a escolaridade; 

-  identificação de competências essenciais de formação cidadã 
(competências para uma cultura da democracia). 

 

Aprendizagens esperadas 

Na abordagem da educação para a cidadania propõe-se que se atenda aos 
três eixos: 

 • Atitude cívica individual (identidade cidadã, autonomia individual, 
direitos humanos);  

• Relacionamento interpessoal (comunicação, diálogo);  

• Relacionamento social e intercultural (democracia, desenvolvimento 
humano sustentável, globalização e interdependência, paz e gestão de 
conflitos).   

- Conhecedor / Sabedor 

- Culto / Informado 

- Criativo 

 

- Respeitador da diferença do outro  

- Crítico / Analítico   

 

- Indagador /  Investigador 

- Comunicador  

 

- Sistematizador / Organizador 

- Leitor 

- Participativo / colaborador   

 

- Cuidador de si e do outro  

 

- Responsável / Autónomo 
 

Propõe-se que os alunos e as alunas na componente curricular de Cidadania 
e Desenvolvimento realizem aprendizagens através da participação plural e 
responsável de todas e todos na construção de si como cidadãs/ãos e de 
sociedades mais justas e inclusivas, no quadro da democracia, do respeito 
pela diversidade e da defesa dos Direitos Humanos. Cidadania e 
Desenvolvimento assume-se, assim, como um espaço curricular privilegiado 
para o desenvolvimento de aprendizagens com impacto tridimensional na 
atitude cívica individual, no relacionamento interpessoal e no 
relacionamento social e intercultural. 

 

Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania 

      

 

TEMAS 
(OPCIONAL) 

DOMÍNIOS 
(DE DESEMPENHO)  

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

10º ano 

*Direitos Humanos 
*Igualdade Género 
*Interculturalidade 
*Desenvolvimento 
Sustentável 
*Educação Ambiental 
Risco 
*Empreendedorismo 
*Competências sociais e 
emocionais 
11º ano 
*Direitos Humanos 

Atitude cívica individual 
(identidade cidadã, 

autonomia individual, 
direitos humanos) 

 - Argumenta e contra‐argumenta, expondo as suas próprias ideias. 

- Demonstra capacidade para ouvir, interagir, argumentar, negociar e aceitar diferentes 
pontos de vista, evoluindo na sua forma de estar e participar. 

- Assume a responsabilidade pelos seus atos e esforça-se por melhorar os seus 
comportamentos/ hábitos/ saber estar. 

 
Relacionamento 

interpessoal 
(comunicação, diálogo) 

  

- Revela capacidade de relacionamento interpessoal (sei ser amigo, trabalho em equipa, 
ajudo e dou-me bem com os outros). 

- Evidencia conhecer os temas tratados. 
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*Desenvolvimento 
Sustentável 
*Educação Ambiental 
*Saúde 
*Sexualidade 
*Instituições e 
Participação Democrática 
*Literacia Financeira e 
educação para o consumo 
* Competências sociais e 
emocionais 
 
12º ano 
Media 
Instituições e Participação 
Democrática 
Segurança Rodoviária 
Mundo do Trabalho 
Voluntariado 
Competências sociais e 
emocionais 

 

- Desenvolve trabalho (individual e em grupo), no âmbito do tema escolhido. 

Relacionamento social e 
intercultural 
(democracia, 

desenvolvimento humano 
sustentável, globalização 
e interdependência, paz e 

gestão de conflitos) 

.- Rege a sua ação pelos princípios democráticos (ao nível do debate, da decisão) e participa 
democraticamente. 

 

- Tem uma intervenção cívica na escola e ou na comunidade (envolve-se em clubes, 
associações, voluntariado…), sendo ativo no exercício da cidadania e promovendo a 
construção de um futuro sustentável e respeitador dos direitos humanos. 

 

- Colabora na realização e apresentação de um produto final, no âmbito do trabalho de 
projeto, evidenciando conhecer o(s) tema(s) tratado(s). 

 
Cidadania e Desenvolvimento é uma área de trabalho transversal, de articulação disciplinar, com abordagem de natureza 
interdisciplinar. Mobiliza os contributos de diferentes componentes de currículo com vista ao cruzamento dos respetivos 
conteúdos com os temas da estratégia de educação para a cidadania da escola, através do desenvolvimento e concretização de 
projetos pelos alunos de cada turma.  
A componente de Cidadania e Desenvolvimento não é objeto de avaliação sumativa, sendo a participação dos alunos nos projetos 
desenvolvidos passíveis de registo anual no certificado do aluno, sempre que se revelem pertinentes e de qualidade reconhecida.  
In art. 10º  Portarias n.º 226-A/2018 de 7 de agosto e 235-A/2018 de 23 de agosto 
 

DOMÍNIOS 
(DESEMPENHO) 

PERFIS DE APRENDIZAGENS 
 - DESCRITORES POR NÍVEIS DE QUALIDADE DE DESEMPENHO - 

QUASE SUFICIENTE SUFICIENTE BOM MUITO BOM                                                                                             

Atitude cívica 
individual 

(identidade 
cidadã, 

autonomia 
individual, 

direitos 
humanos) 

 - Tem dificuldades a 
argumentar e 
contra‐argumentar, expondo as 
suas próprias ideias. 

 - tem dificuldades a demonstrar 
capacidade para ouvir, interagir, 
argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, 
evoluindo na sua forma de estar 
e participar. 

-- Tem dificuldades em assumir a 
responsabilidade pelos seus atos 
e em esforça-se por melhorar os 
seus comportamentos/ hábitos/ 
saber estar. 

 

 - Argumenta e 
contra‐argumenta, expondo as 
suas próprias ideias, com 
algumas limitações 

- Demonstra capacidade para 
ouvir, interagir, argumentar, 
negociar e aceitar diferentes 
pontos de vista, evoluindo na 
sua forma de estar e participar, 
com algumas limitações 

- Assume, por vezes, a 
responsabilidade pelos seus atos 
e esforça-se, por vezes, por 
melhorar os seus 
comportamentos/ hábitos/ 
saber estar. 

 

 - Argumenta e 
contra‐argumenta, expondo as 
suas próprias ideias. 

- Demonstra capacidade para 
ouvir, interagir, argumentar, 
negociar e aceitar diferentes 
pontos de vista, evoluindo na 
sua forma de estar e participar. 

- Assume a responsabilidade 
pelos seus atos e esforça-se por 
melhorar os seus 
comportamentos/ hábitos/ 
saber estar. 

 

 - Argumenta e 
contra‐argumenta, expondo as 
suas próprias ideias, com grande 
qualidade. 

- Demonstra capacidade para 
ouvir, interagir, argumentar, 
negociar e aceitar diferentes 
pontos de vista, evoluindo na 
sua forma de estar e participar, 
com grande desonvoltura. 

- Assume a responsabilidade 
pelos seus atos e esforça-se por 
melhorar os seus 
comportamentos/ hábitos/ 
saber estar, com grande sentido 
de elevação. 

 

Relacionamento 
interpessoal 

(comunicação, 
diálogo) 

- Revela pouca capacidade de 
relacionamento interpessoal (sei 
ser amigo, trabalho em equipa, 
ajudo e dou-me bem com os 
outros). 

- Evidencia um fraco 
conhecimento dos temas 
tratados. 

- Desenvolve com dificuldade 
trabalho (individual e em grupo), 
no âmbito do tema escolhido. 

 

- Revela alguma capacidade de 
relacionamento interpessoal (sei 
ser amigo, trabalho em equipa, 
ajudo e dou-me bem com os 
outros). 

- Evidencia algum conhecimento 
dos temas tratados. 

- Desenvolve trabalho (individual 
e em grupo), no âmbito do tema 
escolhido 

 

- Revela capacidade de 
relacionamento interpessoal (sei 
ser amigo, trabalho em equipa, 
ajudo e dou-me bem com os 
outros). 

- Evidencia um bom 

conhecimento dos temas 

tratados. 

- Desenvolve trabalho,com 
qualidade, (individual e em 

grupo), no âmbito do tema 

escolhido 

 

- Revela bastante capacidade de 
relacionamento interpessoal (sei 
ser amigo, trabalho em equipa, 
ajudo e dou-me bem com os 
outros). 

- Evidencia conhecer bastante 
bem os temas tratados. 

- Desenvolve, com muita 
qualidade, trabalho (individual e 
em grupo), no âmbito do tema 
escolhido 

 

Relacionamento 
social e 

intercultural 
(democracia, 

desenvolvimento 
humano 

sustentável, 

- Rege a sua ação pelos 
princípios democráticos (ao 
nível do debate, da decisão) e 
participa democraticamente, 
com deficuldade. 

- Não tem uma intervenção 

- Rege a sua ação pelos 
princípios democráticos (ao nível 
do debate, da decisão) e 
participa democraticamente- 

-  Tem alguma intervenção cívica 
na escola e ou na comunidade 

- Rege a sua ação pelos 
princípios democráticos (ao 
nível do debate, da decisão) e 
participa democraticamente, 
com facilidade. 

- Tem uma intervenção cívica na 

- Rege a sua ação pelos 
princípios democráticos (ao 
nível do debate, da decisão) e 
participa democraticamente, 
com facilidade e muita 
qualidade. 
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globalização e 
interdependência, 

paz e gestão de 
conflitos) 

cívica na escola e ou na 
comunidade (envolve-se em 
clubes, associações, 
voluntariado…), não sendo ativo 
no exercício da cidadania e não 
promovendo a construção de 
um futuro sustentável e 
respeitador dos direitos 
humanos. 

- Não Colabora na realização e 
apresentação de um produto 
final, no âmbito do trabalho de 
projeto, não evidenciando 
conhecer o(s) tema(s) tratado(s). 

 

 

(envolve-se em clubes, 
associações, voluntariado…), 
sendo ativo no exercício da 
cidadania e promovendo a 
construção de um futuro 
sustentável e respeitador dos 
direitos humanos. 

- Colabora na realização e 
apresentação de um produto 
final, no âmbito do trabalho de 
projeto, evidenciando algum 
conhecimento do(s) tema(s) 
tratado(s). 

 

 

escola e ou na comunidade 
(envolve-se em clubes, 
associações, voluntariado…), 
sendo ativo no exercício da 
cidadania e promovendo a 
construção de um futuro 
sustentável e respeitador dos 
direitos humanos. 

- Colabora na realização e 
apresentação de um produto 
final, no âmbito do trabalho de 
projeto, evidenciando conhecer 
o(s) tema(s) tratado(s). 

 

 

- Tem uma grande intervenção 
cívica na escola e ou na 
comunidade (envolve-se em 
clubes, associações, 
voluntariado…), sendo 
bastantge ativo no exercício da 
cidadania e promovendo a 
construção de um futuro 
sustentável e respeitador dos 
direitos humanos. 

- Lidera a realização e 
apresentação de um produto 
final, no âmbito do trabalho de 
projeto, evidenciando grande 
conhecimento do(s) tema(s) 
tratado(s). 

  

 

A avaliação de CeD é levada a cabo através da recolha de evidências. É proposta pelo diretor de turma, com a colaboração de todos 

os professores do Conselho de Turma. 

Será efetuado um registo semestral qualitativo e descritivo, no boletim de avaliação do aluno. 

No certificado de conclusão da escolaridade obrigatória, haverá lugar a um registo da participação relevante, nas atividades da 

escola e da comunidade. 

 


