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Disciplina: Cidadania e Desenvolvimento
Domínios

2.º e 3.º ciclo

5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º

Perfil de Desempenho / Nível de Operacionalização
Nível 2
Nível 3
Nível 4

Nível 1

Nível 5

√ Atitude cívica

√ Revela muita

√ Revela dificuldade em

√ Revela alguma facilidade

√ Revela facilidade em

√ Revela muita

individual

dificuldade em

demonstrar uma atitude

em demonstrar uma atitude

demonstrar uma atitude cívica

facilidade em

demonstrar uma

cívica individual a

cívica individual a respeito

individual a respeito da

demonstrar uma atitude

atitude cívica

respeito da identidade

da identidade cidadã, da

identidade cidadã, da

cívica individual a

individual a respeito

cidadã, da autonomia

autonomia individual e dos

autonomia individual e dos

respeito da identidade

da identidade cidadã,

individual e dos direitos

direitos humanos.

direitos humanos.

cidadã, da autonomia

da autonomia

humanos.

(identidade cidadã,
autonomia
individual, direitos
humanos);

individual e dos direitos

individual e dos

humanos.

direitos humanos.
√ Relacionamento

√ Revela dificuldade no

√ Revela alguma facilidade

√ Revela facilidade no

√ Revela muita

interpessoal

√ Revela muita

relacionamento

no relacionamento

relacionamento interpessoal

facilidade no

(comunicação,

dificuldade no

interpessoal no trabalho

interpessoal no trabalho de

no trabalho de projeto,

relacionamento

relacionamento

de projeto,

projeto, nomeadamente no

nomeadamente no que

interpessoal no trabalho

interpessoal no

nomeadamente no que

que respeita à

respeita à comunicação e

de projeto,

trabalho de projeto,

respeita à comunicação

comunicação e diálogo

diálogo).
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nomeadamente no que

nomeadamente no

e diálogo com pares e

com pares e docente da

diálogo com pares e docente

respeita à comunicação

que respeita à

docente da disciplina.

disciplina.

da disciplina.

e diálogo com pares e

comunicação e

docente da disciplina.

diálogo com pares e
docente da disciplina.
√ Relacionamento

√ Revela muita

√ Revela dificuldade na

√ Revela alguma facilidade

√ Revela facilidade na

√ Revela muita

social e

dificuldade na

aquisição

na aquisição de

aquisição de competências

facilidade na aquisição

intercultural

aquisição de

competências

sociais,

competências sociais,

sociais, interculturais, de

de competências

(democracia,

competências sociais,

interculturais,

de

interculturais, de

desenvolvimento humano

sociais, interculturais,

desenvolvimento

interculturais, de

desenvolvimento

desenvolvimento humano

sustentável, de globalização e

de desenvolvimento

humano

desenvolvimento

humano sustentável, de

sustentável, de

interdependência e de paz e

humano sustentável, de

sustentável,

humano sustentável,

globalização

globalização e

gestão de conflitos.

globalização e

globalização

de globalização e

interdependência e de

interdependência e de paz

interdependência e de

interdependência e de

paz e gestão de conflitos.

e gestão de conflitos.

paz e gestão de

e interdependência,
paz e gestão de
conflitos).

de

e

paz e gestão de

conflitos.

conflitos.

Atitudes e valores transversais

√ Comportamento

√ Não adota postura

√ Raramente adota

√ Adota, por vezes, postura

√ Adota postura e linguagem

√ Adota postura e

nem linguagem

postura e linguagem

e linguagem corretas à

corretas à entrada, dentro e

linguagem exemplares à

corretas à entrada,

corretas à entrada,

entrada, dentro e saída da

saída da sala de aula.

entrada, dentro e saída

dentro e saída da sala

dentro e saída da sala

sala de aula.

de aula.

de aula.
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da sala de aula.

√ Não realiza as

√ É pouco autónomo na

√ Revela alguma autonomia

√ Revela autonomia na

√ Revela elevada

atividades/tarefas de

realização das

na realização das

realização das

autonomia na realização

forma autónoma.

atividades/tarefas.

atividades/tarefas.

atividades/tarefas.

das atividades/tarefas.

√ Não revela

√ Revela pouca

√ Revela, por vezes,

√ Revela capacidade de

√ Revela elevada

capacidade de

capacidade de iniciativa.

capacidade de iniciativa.

iniciativa.

capacidade de iniciativa.

√ Não demonstra

√ Raramente demonstra

√ Apresenta uma

√ Apresenta uma assiduidade

√ É assíduo e pontual.

responsabilidade a

responsabilidade a nível

assiduidade/pontualidade

regular e raramente chega

√ Traz sempre o

nível da

da

regular.

atrasado.

material necessário

assiduidade/pontualida

assiduidade/pontualidad

√ Com alguma regularidade

√ Raramente se esquece de

para a aula.

de.

e.

apresenta o material

apresentar o material

√ Realiza sempre as

Nunca apresenta o

√ Raramente apresenta

necessário para a aula.

necessário para a aula.

atividades/tarefas

√ Empenho /

material necessário

o material necessário

√ Com alguma regularidade

√ Realiza as atividades/tarefas

propostas de forma

Participação

para a aula.

para a aula.

realiza as

propostas quase sempre de

empenhada.

Não realiza as

√ Raramente realiza as

atividades/tarefas

forma empenhada.

√ Participa plenamente

atividades/tarefas

atividades/tarefas

propostas de forma

√ Participa nas atividades

nas atividades

propostas de forma

propostas de forma

empenhada.

propostas, correspondendo

propostas,

empenhada.

empenhada.

√ Participa de forma

quase sempre ao solicitado.

correspondendo ou

√ Não participa na aula

√ A sua participação não

pertinente, oportuna e

de forma pertinente e

é pertinente, oportuna

contextualizada.

oportuna.

nem contextualizada.

√ Não revela espírito

√ Revela pouco espírito

√ Revela algum espírito de

√ Revela espírito de

√ Revela elevado

de cooperação e

de cooperação e

cooperação e partilha de

cooperação e partilha de

espírito de cooperação

partilha de saberes.

partilha de saberes.

saberes.

saberes.

e partilha de saberes.

√ Não trabalha em

√ Trabalha em equipa

√ Trabalha em equipa com

√ Trabalha em equipa e

√ Trabalha plenamente

equipa e não

com resistência e sem

alguma resistência e pouco

manifesta espírito de

em equipa,

manifesta espírito de

espírito de entreajuda.

espírito de entreajuda.

entreajuda.

manifestando sempre

√ Autonomia

iniciativa.

√ Cooperação /
Colaboração.

entreajuda.
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superando o solicitado.

espírito de entreajuda.

√ Não respeita o

√ Tem dificuldade em

√ Respeita, por vezes, o

√ Respeita o espaço de

√ Respeita o espaço de

espaço de intervenção

respeitar o espaço de

espaço de intervenção e a

intervenção e a opinião dos

intervenção e a opinião

nem a opinião dos

intervenção e a opinião

opinião dos outros.

outros.

dos outros.

outros.

dos outros.

√ Colabora, por vezes, nos

√ Colabora nos trabalhos de

√ Colabora plenamente

√ Não colabora de

√ Raramente colabora

trabalhos de pares/grupo.

pares/grupo.

nos trabalhos de

forma assertiva nos

nos trabalhos de

trabalhos de

pares/grupo.

pares/grupo.
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pares/grupo.

