AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. ANTÓNIO GRANJO

Cidadania e Desenvolvimento
Critérios de Avaliação
Dimensão

A Conhecimentos e
Capacidades

B. Atitudes e valores

NÍVEL

1

2

3

4

5

INSTRUMENTOS
DE AVALIAÇÃO

PARÂMETROS

- Trabalhos individuais;
- Trabalhos de grupo;
- Registo de observação
de participação.

• Interesse/Participação/Autonomia;
• Responsabilidade/Realização de
tarefas;
• Reflexão sobre a turma, a escola e
a comunidade;
• Língua e cultura portuguesas;
• Utilização das TIC.
• Cumprimento das regras;
• Relacionamento interpessoal.

- Registo de observação
de comportamento

Quantificação
a aplicar

70%

30%

PERFIL / DESCRITORES DE DESEMPENHO
O aluno manifestou total desinteresse pelas atividades propostas. Recusou-se
a participar nas atividades desenvolvidas, não demonstrando qualquer sentido
de responsabilidade. Não realizou tarefas/não cumpriu as regras estabelecidas.
Não revelou respeito pelos outros e não se integrou na turma.
O aluno manifestou desinteresse pelas atividades propostas. Não participou,
nem mostrou possuir autonomia, nem sentido de responsabilidade. Não
cumpriu tarefas/algumas tarefas e não participou nas atividades desenvolvidas.
Não cumpriu as regras estabelecidas. Não revelou respeito pelos
outros/revelou dificuldades no relacionamento com os seus pares OU outros.
Apresentou muitas/algumas dificuldades em se integrar na turma.
O aluno manifestou algum interesse/interesse pelas atividades propostas.
Participou nas atividades desenvolvidas com autonomia/alguma autonomia e
sentido de responsabilidade. Cumpriu as regras estabelecidas. Revelou
respeito/algum respeito pelos outros. Integrou-se na turma.
O aluno manifestou interesse pelas atividades propostas. Participou
ativamente, demonstrou autonomia e responsabilidade. Revelou um
conhecimento esclarecido face às temáticas desenvolvidas. Cumpriu as regras
estabelecidas. Revelou respeito pelos outros, integrou-se facilmente na turma
e/ou contribuiu para a integração de outros alunos na turma.
O aluno manifestou bastante interesse pelas atividades propostas. Participou
ativamente e com bastante autonomia e responsabilidade nas
tarefas/atividades/projetos. Revelou um conhecimento bastante esclarecido
face às temáticas desenvolvidas, criatividade/ espírito crítico/iniciativa.
Cumpriu dinamicamente as regras estabelecidas. Revelou respeito pelos
outros, integrou-se na turma e manteve um relacionamento fácil com todos os
seus pares e com outros.
Equipa de CD 2º ciclo 2021/2022
Critérios de avaliação aprovados em reunião de Conselho Pedagógico.

