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COMPETÊNCIAS
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

DESEMPENHO A AVALIAR

PROCESSOS DE RECOLHA DE
INFORMAÇÃO/INSTRUMEN-

TOS DE AVALIAÇÃO

PONDERA-
ÇÃO

Capacidades/co-
nhecimentos

Interpretar  informação,  planear  e  conduzir  pesqui-
sas.
Utilizar de modo proficiente linguagens e símbolos.
Compreender  a  necessidade  das  fontes  históricas
para a produção de conhecimento.
Colaborar  em  diferentes  contextos  comunicativos,
utilizando ferramentas analógicas e digitais.
Reconhecer a importância dos valores de cidadania
para  a  formação  de  uma consciência  cívica  e  de
uma intervenção responsável  na sociedade demo-
crática.
Relacionar  sempre que possível  as aprendizagens
de EMRC com os dados das outras disciplinas, valo-
rizando um Património de conhecimento comum que
se reflete na história dos Povos e no uso dos Valo-
res nas relações humanas.
Promover o respeito pela multiculturalidade, o reco-
nhecimento e valorização da diversidade, as intera-
ções entre diferentes culturas, a justiça, a igualdade
e equidade.
Estabelecer consigo próprio e com os outros uma re-
lação harmoniosa e salutar.

● Fichas de trabalho
● Trabalhos individuais/grupo
● Questões de aula
● Ferramentas digitais:
a) questionamento online;
b) chats;
c) fóruns;
d) jogos interativos;
e) outras.
● Dramatizações;
● Trabalhos de pesquisa;
● Apresentações orais;
● Portefólio;
● Debates orientados.

60%

Atitudes/valores

a) saber ser/estar;
b) respeitar a opinião dos outros;
c) demonstrar espírito de iniciativa, de empreende-
dorismo e de colaboração;
d) desenvolver pensamento reflexivo, crítico e criati-
vo;
e)  manifestar interesse  pelos  temas  abordados,
atenção/concentração;
f) ser perseverante perante as dificuldades;
g) demonstrar respeito pela diversidade humana e
agir de acordo com os princípios dos direitos huma-
nos da tolerância, da cooperação, da solidariedade e
da consciência cívica;
h) agir em função do bem-comum;
i) manifestar responsabilidade e autonomia pessoal
para a formação de um ser humano consciente;
j) Ser assíduo/pontual;
k) utilizar adequadamente as instalações e o materi-
al escolar.

● Observação direta:
a) comportamento
b) participação
c) relação interpessoal
d) assiduidade e pontualidade
e) presença do material, sua 
preservação e organização
f) interação com o grupo/turma

40%

● Observações:
a) Instrumentos de observação/registo: grelhas de observação direta/avaliação dos trabalhos em regime síncrono ou 
assíncrona.
b) Estes critérios de avaliação serão ajustados para os alunos: abrangidos pelo Decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de ju-
lho; oriundos de países estrangeiros.
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