
 

 

 
PERFIS DE APRENDIZAGEM – CIDADANIA 9.º ANO 

Ano letivo de 2020/2021 

 

 
Descritores de desempenho/Níveis 

Domínios Critérios 
5 

(Muito bom) 

4 

(Bom) 

3 

(Suficiente) 

2 

(Insuficiente) 

1 

(Fraco) 

PERFIL DOS ALUNOS À SAÍDA 

DA ESCOLARIDADE 

OBRIGATÓRIAi/ÁREAS DE 

COMPETÊNCIAS
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Mobilização de 

conhecimentos 

Aplica, com correção, os 

conhecimentos 

adquiridos a novas 

situações. 

Aplica, globalmente com 

correção, os 

conhecimentos 

adquiridos a novas 

situações. 

Aplica, algumas vezes 

com correção, os 

conhecimentos 

adquiridos a novas 

situações. 

Aplica, poucas vezes e 

com pouca correção, os 

conhecimentos 

adquiridos a novas 

situações. 

Não aplica 

conhecimentos a novas 

situações ou aplica, mas 

de forma totalmente 

incorreta. 

Conhecedor/ Sabedor/ 
Culto/Informado 
(A, B, G, I, J) 
 

Criativo 
(A, C, D, J) 
 
Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
 

Indagador/Investigador 
(C, D, F, H, I) 
 

Respeitador da 
diferença/do outro 
(A, B, E, F, H) 
 

Sistematizador/ 
Organizador 
(A, B, C, I, J) 
 

Questionador 
(A, F, G, I, J) 
 

Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
 

Participativo/ Colaborador 
(B, C, D, E, F) 
 

Responsável/ Autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
 

Participação em projetos 

Participa, ativa e 

proficientemente nos 

projetos e atividades, 

revelando espírito crítico 

e assimilação de 

conceitos. 

Participa, globalmente de 

forma ativa, nos projetos 

e atividades, revelando 

algum espírito crítico e 

assimilação de conceitos. 

Participa, 

ocasionalmente, nos 

projetos e atividades, 

revelando algum espírito 

crítico, ainda que com 

algumas falhas ao nível 

da assimilação de 

conceitos. 

Participa poucas vezes 

nos projetos e atividades, 

revelando pouco espírito 

crítico e falhas sistémicas 

ao nível da assimilação 

de conceitos. 

Não participa nos 

projetos e atividades, não 

revela espírito crítico 

nem assimilação de 

conceitos. 

Postura perante os 

problemas que afetam as 

sociedades atuais 

Assume sempre e 

manifesta, com 

pertinência, um papel 

ativo e consciente em 

prol da resolução dos 

ploblemas que afetam a 

sociedade e o planeta. 

Assume e manifesta, 

muitas vezes, um papel 

ativo e consciente em 

prol da resolução dos 

ploblemas que afetam a 

sociedade e o planeta. 

Assume e manifesta, 

algumas vezes, um papel 

ativo e consciente em 

prol da resolução dos 

ploblemas que afetam a 

sociedade e o planeta. 

Assume e manifesta, 

poucas vezes, um papel 

ativo e consciente em 

prol da resolução dos 

ploblemas que afetam a 

sociedade e o planeta. 

Não assume nem 

manifesta um papel ativo 

e consciente em prol da 

resolução dos ploblemas 

que afetam a sociedade e 

o planeta. 

Comunicação e gestão 

da informação analógica 

e digital 

Pesquisa, seleciona e 

organiza, com elevada 

proficiência, informação 

muito pertinente a partir 

de fontes diversas. 

Pesquisa, seleciona e 

organiza, globalmente 

com proficiência, 

informação pertinente a 

partir de fontes diversas. 

Pesquisa, seleciona e 

organiza, com alguma 

proficiência, informação 

globalmente pertinente a 

partir de fontes diversas. 

Pesquisa, seleciona e 

organiza informação a 

partir de fontes diversas, 

com pouca proficiência e 

relevância.  

Não pesquisa, não 

seleciona nem organiza 

informação a partir de 

fontes diversas. 

Utiliza as TIC, 

demonstrando um 

elevado grau de 

integração na sociedade 

digital, com 

comportamentos e 

atitudes perfeitamente 

adequados a uma 

postura crítica e segura 

Utiliza as TIC, 

demonstrando 

integração na sociedade 

digital, com 

comportamentos e 

atitudes globalmente 

adequados a uma 

postura crítica e segura 

na Internet e nas redes 

sociais. 

Utiliza as TIC, 

demonstrando 

integração na sociedade 

digital, embora com 

alguns comportamentos 

e atitudes inadequados a 

uma postura crítica e 

segura na Internet e nas 

redes sociais. 

Utiliza ou utiliza pouco as 

TIC, demonstrando 

défices relevantes ao 

nível da integração na 

sociedade digital, bem 

como comportamentos e 

atitudes 

sistematicamente 

inadequados a uma 

postura crítica e segura 

Não utiliza ou utiliza 

muito pouco as TIC, 

revelando falta total de 

integração na sociedade 

digital e/ou 

comportamentos e 

atitudes grave e 

sistematicamente 

inadequados a uma 

postura crítica e segura 



na Internet e nas redes 

sociais. 

na Internet e nas redes 

sociais. 
na Internet e nas redes 

sociais. 
Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G) 
 

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 
 

Utiliza, com proficiência e 

correção, as ferramentas 

digitais para produção de 

texto, apresentações e 

manipulação de folhas de 

cálculo. 

Utiliza, globalmente com 

proficiência e correção, 

as ferramentas digitais 

para produção de texto, 

apresentações e 

manipulação de folhas de 

cálculo. 

Utiliza, com alguma 

proficiência e correção, 

as ferramentas digitais 

para produção de texto, 

apresentações e 

manipulação de folhas de 

cálculo. 

Utiliza, sem proficiência e 

correção, as ferramentas 

digitais para produção de 

texto, apresentações e 

manipulação de folhas de 

cálculo. 

Não utiliza as 

ferramentas digitais para 

produção de texto, 

apresentações e 

manipulação de folhas de 

cálculo. 
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Participação tolerante 

Demonstra elevada 

capacidade de 

argumentação, 

negociação e aceitação 

de diferentes pontos de 

vista, desenvolvendo 

novas formas de estar e 

participar na sociedade. 

Demonstra capacidade 

de argumentação, 

negociação e aceitação 

de diferentes pontos de 

vista, desenvolvendo 

novas formas de estar e 

participar na sociedade. 

Demonstra alguma 

capacidade de 

argumentação, 

negociação e aceitação 

de diferentes pontos de 

vista, desenvolvendo, 

globalmente, novas 

formas de estar e 

participar na sociedade. 

Demonstra pouca 

capacidade de 

argumentação, 

negociação e aceitação 

de diferentes pontos de 

vista, revelando 

acentuadas dificuldades 

ao nível do 

desenvolvimento de 

novas formas de estar e 

participar na sociedade. 

Não demonstra 

capacidade de 

argumentação, 

negociação nem 

aceitação de diferentes 

pontos de vista, não 

desenvolvendo novas 

formas de estar e 

participar na sociedade. 

Organização e métodos 

de trabalho 

Revela uma elevada 

capacidade de 

organização dos 

materiais, bem como 

consistentes métodos de 

trabalho que favorecem 

as aprendizagens. 

Revela capacidade de 

organização dos 

materiais, bem como 

métodos de trabalho que 

favorecem as 

aprendizagens. 

Revela alguma 

capacidade de 

organização dos 

materiais, bem como 

alguns métodos de 

trabalho que favorecem 

as aprendizagens. 

Revela pouca capacidade 

de organização dos 

materiais, bem como 

falhas sistemáticas ao 

nível dos métodos de 

trabalho. 

Não revela capacidade de 

organização dos 

materiais nem métodos 

de trabalho conducentes 

ao desenvolvimento das 

aprendizagens. 

Comportamento 

Revela elevado sentido 

de responsabilidade e 

respeito perante 

diferentes contextos 

relacionais, adequando 

sempre o seu 

comportamento às 

situações que exigem 

colaboração, partilha e 

cooperação. 

Revela sentido de 

responsabilidade e 

respeito perante 

diferentes contextos 

relacionais, adequando o 

seu comportamento às 

situações que exigem 

colaboração, partilha e 

cooperação. 

Revela algum sentido de 

responsabilidade e 

respeito perante 

diferentes contextos 

relacionais, adequando, 

por vezes, o seu 

comportamento às 

situações que exigem 

colaboração, partilha e 

cooperação. 

Revela pouco sentido de 

responsabilidade e 

respeito perante 

diferentes contextos 

relacionais, não 

conseguindo, na maioria 

das vezes, adequar o seu 

comportamento às 

situações que exigem 

colaboração, partilha e 

cooperação. 

Não revela sentido de 

responsabilidade nem 

respeito perante 

diferentes contextos 

relacionais, não 

adequando o seu 

comportamento às 

situações que exigem 

colaboração, partilha e 

cooperação. 

 

i iO Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, Ministério da Educação/Direção-Geral da Educação (DGE), 2017, pp. 19-20. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – CIDADANIA 9.º ANO 

Ano letivo de 2020/2021 
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 Mobiliza conhecimentos no âmbito dos temas e projetos da Disciplina. 

 Participa nos projetos e atividades, revelando espírito crítico e assimilação de conceitos. 

 Assume e manifesta um papel ativo e consciente em prol da resolução dos ploblemas que 
afetam a sociedade e o planeta. 

 Pesquisa, seleciona e organiza informação, proveniente de fontes diversas. 

 Utiliza da TIC, visando a integração na sociedade digital, com comportamentos e atitudes 
adequados a uma postura crítica e segura na Internet e nas redes sociais. 

 Utiliza ferramentas digitais para produção de texto, apresentações e manipulação de 
folhas de cálculo, como recurso de gestão de informação. 

60% 

Conhecedor/Sabedor/Culto /Informado 
(A, B, G, I, J) 
 

Criativo 
(A, C, D, J) 
 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
 

Indagador/Investigador 
(C, D, F, H, I) 
 

Respeitador da diferença/do outro 
(A, B, E, F, H) 
 

Sistematizador/ Organizador 
(A, B, C, I, J) 
 

Questionador 
(A, F, G, I, J) 
 

Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
 

Participativo/ Colaborador 
(B, C, D, E, F) 
 

Responsável/ Autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
 

Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G) 
 

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 

Observação 
direta/registo 
de observações 
 
Caderno do 
aluno 
 
Trabalhos 
individuais e/ou 
em grupo 
 
Projetos 
 
Grelhas de 
autoavaliação 
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 Argumenta, negoceia e aceita de diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas formas 
de estar e participar na sociedade. 

 Apropria-se de métodos de trabalho e de organização que favorecem as aprendizagens. 

 Adequa os seus comportamentos em contextos de cooperação, partilha e colaboração. 40% 

 

ii) 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS 

A - Linguagens e Textos; B - Informação e Comunicação; C - Raciocínio e Resolução de problemas; D - Pensamento crítico e Pensamento criativo; E - Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-

estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I - Saber Científico, Técnico e Tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo. 

 

Maia, 2 de dezembro de 2020 


