
 

 

Agrupamento de Escolas de Azeitão - 171049 
Escola Básica de Azeitão 

Escola Básica de Brejos do Clérigo 

Escola Básica do Casal de Bolinhos 

Escola Básica de Vila Nogueira de Azeitão 

Escola Básica de Vila Fresca de Azeitão 

Escola Básica de Vendas de Azeitão 

Escola Básica da Brejoeira 
 

 

 

 

 

Sede – Rua António Maria de Oliveira Parreira, Vila Nogueira de Azeitão, 2929-501 AZEITÃO 
e-mail – aveazeitao@gmail.com , tel. 212197170, fax 212191115 

 

 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO (CD) 

A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento pretende contribuir para a construção 
sólida da formação humanística dos alunos, para que assumam a sua cidadania garantindo o 
respeito pelos valores democráticos básicos e pelos direitos humanos, tanto a nível 
individual como social. 

 

PERFIS/DESCRITORES e CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO  

RESPEITO PELAS REGRAS DA ESCOLA (trabalho, organização, convivência, comportamento) 

Respeita sempre as regras da escola. MB 

Respeita quase sempre as regras da escola. B 

Respeita com alguma regularidade as regras da escola. S 

Raramente respeita as regras da escola. I 

APLICAÇÃO DE CONHECIMENTOS 

Aplica com muita facilidade as aprendizagens adquiridas nas aulas. MB 

Aplica com facilidade as aprendizagens adquiridas nas aulas. B 

Aplica algumas das aprendizagens adquiridas nas aulas. S 

Não aplica as aprendizagens adquiridas nas aulas. I 

PARTICIPAÇÃO/COOPERAÇÃO 

Intervém ativamente, revela muito interesse e colabora sempre nas atividades com rigor, 
respeitando as opiniões e os sentimentos alheios. 

MB 

Intervém regularmente por sua iniciativa e/ou quando solicitado, revela interesse pelas 
atividades e colabora em grande parte das mesmas com rigor respeitando as opiniões e os 
sentimentos alheios. 

B 

Intervém pouco, mas revela algum interesse pelas atividades da aula, colaborando 
regularmente nas mesmas algum rigor respeitando as opiniões e os sentimentos alheios. 

S 

Não intervém, revela pouco interesse pelas atividades da aula e raramente colabora nelas ou 
colabora sem rigor ou desrespeitando as opiniões e os sentimentos alheios. 

I 

ESPÍRITO CRÍTICO/INTERVENÇÃO 

Demonstra bastante espírito crítico perante as situações sociais. MB 

Demonstra espírito crítico perante as situações sociais. B 

Demonstra algum espírito crítico perante as situações sociais. S 

Não demonstra espírito crítico perante as situações sociais. I 

 
Critério – média simples dos pontos obtidos em cada item (MB = 5,  B = 4,  S = 3,  I = 2). 
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