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Critérios de Avaliação 
 

 

E. M. R. C. 
 

 

“A disciplina de EMRC tem como grande finalidade “a formação do aluno, que permita o 
reconhecimento da sua identidade e, progressivamente, a construção de um projeto pessoal de vida. 
Promove-a a partir do diálogo da cultura e dos adquiridos nas outras disciplinas com a mensagem e os 
valores cristãos enraizados na tradição cultural portuguesa”. 

(cf. Conferência Episcopal Portuguesa, (2006), Educação Moral e Religiosa Católica – Um valioso contributo para a 
formação da personalidade, n. 6 (Publicado em Pastoral Catequética, n.º5. Ano 2, Maio-Ago 2006, SNEC, Lisboa, 7-16). 

 

 

Ensino Básico (5.º e 7.º Anos) 
Dimensões Ponderação Instrumentos de Avaliação 

Conhecimentos 
(Saber)  

/ 
Capacidades 
(Saber fazer) 

Escrita 30% 
15% Fichas de Trabalho / Fichas Formativas 

15% Questões de aula individual e/ou em grupo 

Prática e ou 
experimental 

20% 
10% Trabalhos práticos de natureza oficinal 

10% Organização do Portefólio / Caderno diário 

Oralidade 20% 
15% 

Grelhas de observação de debates e atividades de 
interação nas aulas 

5% Apresentação de trabalhos individuais e/ou em grupo 

Atitudes 
(Saber Ser) 

Responsabilidade 
Comportamento 

Interesse e empenho 
30% 

10% Registo de assiduidade e pontualidade 

20% Observação direta em sala de aula 

 

 

Ensino Básico (6.º, 8.º e 9.º Anos) 
Domínio Cognitivo / Capacidades 

60% 
30% Expressão/compreensão escrita (fichas de trabalho, pesquisas, trabalhos de grupo,…) 

30% Expressão / compreensão oral (participação oral na aula, leitura, apresentação / expressão oral,…) 

Domínio Sócio-Afetivo (Atitudes e Valores) 

40% 

10% 
Sentido de responsabilidade (traz o material necessário para a aula; realiza os TPC; assiduidade, 
pontualidade) 

10% 
Interesse/motivação (está concentrado/a; realiza cuidadosamente as tarefas propostas; exprime 
dúvidas e/ou dificuldades) 

10% Comportamento (respeita as normas estabelecidas) 

5% Organização (é organizado no caderno diário e na apresentação de trabalhos) 

5% Autonomia (procura descobrir por si próprio; identificar, seleccionar e aplicar métodos de estudo) 

 


