DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
DISCIPLINA DE E.M.R.C
CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO -2020/ 2021
2º CICLO
O Grupo de E.M.R.C, atendendo à especificidade da Disciplina- “Os resultados obtidos
na avaliação da disciplina de EMRC não são considerados para efeito de retenção nem
para efeito de cálculo de média dos resultados dos alunos”, deliberou que a Avaliação a
realizar durante o presente Ano Letivo obedecerá aos seguintes Critérios:
Descritores de Desempenho

Domínio/Recurso
s de Suporte à
Avaliação

*O aluno pesquisa e selecciona
a informação com autonomia
progressiva, manifestando
curiosidade e criatividade,
manifestando até capacidade de
reformular procedimentos.
*Manifesta procura de rigor na
Apresentação dos trabalhos e
pesquisas, estabelece relações
interdisciplinares, manifesta
criatividade e capacidade de
síntese, capacidade de
questionamento.
* Apresentação dos seus
pontos de vista, capacidade de
questionar, defesa dos seus
pontos de vista de forma
fundamentada, manifestando
capacidade de aceitar pontos de
vista diferentes

*Pesquisa e
selecção de
informação

*Trabalhos e
apresentações

Instrumentos, recursos

50% Domínio Concetual

*20 %

Domínio dos conteúdos estudados/Conteúdos

*Pesquisa e selecção de informação.
Interpretação de diversos tipos de fontes de
informação (Intervenções orais e escritas)
*Trabalhos de aula Individuas e em Grupo
* Debates e apresentações
*20 %

*Debates e
atividades de
interacção nas
aulas

*Colabora com outros e apoia- *Cooperação
os nas tarefas, valoriza a
entreajuda e manifesta-se capaz
de acções solidárias, considera
as opiniões dos colegas para a
melhoria e aprofundamento de
saberes.
*Responsabilidade
*Manifesta sentido de
responsabilidade na execução
das tarefas e perante os outros:
Responsabilidades adequadas
perante o que lhe for

Ponderação
%

*10%

50% Domínio Atitudinal
a) Cooperação
b) Relacionamento interpessoal
c) Responsabilidade

Valorizar:
-Empenho/organização de materiais
-Participação/respeito pelos outros/Cooperação
-Sentido de responsabilidade/Cumprimento de
normas

*20%

*20%

solicitado; dá condo
cumprimento das tarefas que
assumir; organiza e realiza com
autonomia adequada à idade as
tarefas
*Valoriza o respeito pelas
diferenças e pelas opiniões dos *Relacionamento
Interpessoal
outros e sua individualidade

Instrumentos de avaliação diversificada,
tendo-se por referência:
-Pesquisas e procura de informações
-Fichas de trabalho e de avaliação
-Trabalhos efectuados em Grupo e Individuais
-Apresentações/debates
-Dramatizações
-Outros de acordo com as aprendizagens
pretendidas
Grelhas de Registo

A Professora: Isabel Emília Santos

10%

