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Disciplina de Cidadania e Mundo Atual 

Critérios de Avaliação 
Considerando que a avaliação do processo ensino – aprendizagem contempla três domínios, 

que conjugados traçam o perfil Cognitivo, Afetivo e Procedimental do aluno; 

Considerando que o desenvolvimento, no indivíduo, destas três aspectos constitui vetor 

essencial para a sua plena realização pessoal, social  e profissional; 

Considerando que uma avaliação justa deve contemplar os três domínios de uma forma 

coerente e articulada; 

Considerando o perfil dos alunos que integram esta tipologia de cursos de educação e 

formação, a disciplina de Cidadania e Mundo Actual propõe a atribuição dos seguintes pesos e 

parâmetros para a avaliação integrada dos referidos domínios: 

1º e 2º anos de formação : 
 Domínio Cognitivo - 25% 

 Domínio Procedimental – 25 % 

 Domínio Afetivo – 50% 

 

DOMÍNIOS 

 

 

PARÂMETROS 

 

   Pesos 

   (%) 

Cognitivo 

 

 

 

 Aquisição - 5%  

 Compreensão – 10 % 

 Reflexão Crítica e Raciocínio Moral – 10% 

 

 

 

    25% 

   

Procedimental 

 

 Pesquisa, Tratamento e Análise de informação – 5%                      

 Domínio das TIC – 5% 

 Expressão Oral e Escrita/Comunicação – 5% 

 Destreza/Capacidade de Execução/Realização – 5% 

 Criatividade/Originalidade – 5% 

 

 

   25% 

 

Afetivo 

 

 

 

 Interesse/Empenho – 10% 

 Autonomia – 10%  

 Pontualidade/Assiduidade – 10% 

 Cumprimento de Regras em Contexto Escolar – 10% 

 Responsabilidade, Relacionamento e Cooperação – 10% 

 

     

 

 

    50% 

 

 

Critérios de Avaliação do Domínio Afectivo 

Este domínio, contemplado para os Cursos de Educação e Formação, com um peso de 50% para a 

avaliação final, é objecto de uma avaliação contínua, sendo os resultados observados através de 

uma percepção geral do professor adquirida no decorrer das aulas/espaços formativos, não havendo, 

por isso, momentos específicos de avaliação. 

Critério Geral de Avaliação 

Porque se pretende uma avaliação formativa, a mesma deve considerar uma componente de mérito 

pessoal ajustada ao aluno, em função da evolução relativa das respectivas competências. 

 


