
	

	

	
	

Planificação/Critérios 

Ano Letivo 2019/2020	

 
Nível de Ensino: 2º Ciclo  Disciplina: E.M.R.C.  Ano: 6ºAno  Curso: 
 

Planificação Anual 

Período Unidades Conteúdos Programáticos/Aprendizagens Essenciais Tempos letivos 

 

1.º 

Unidade 1 
A Pessoa Humana 

Conhecer o conceito de pessoa e a sua etimologia; Distinguir as 
diferentes dimensões da pessoa: física, intelectual, moral, 
emocional, social e religiosa; Identificar como elemento fulcral da 
mensagem cristã o carater pessoal da relação com cada ser humano; 
Interpretar o conceito de dignidade humana; Descobrir as 
organizações que trabalham pela promoção da dignidade humana; 
Assumi os direitos fundamentais da pessoa e da criançar    

 
 
         12 

 

2.º 

Unidade 2 
Jesus, um Homem para os Outros 

Identificar Jesus Cristo como um marco na história; Identificar como 
elemento fulcral da mensagem cristã o Deus misericordioso; 
Interpretar, a partir das narratvas bíblicas, os dados histórico-sociais 
da morte e ressurreição de Jesus; Assumir o valor da vida em 
situações do quotidiano 

 
 
          12 

 

3.º 

Unidade 3 
A Partilha do Pão 

Identificar situações de fragilidade e ameaça à justa distribuição dos 
bens; Compreender a dimensão simbólica da refeição; Explicar o 
significado dos relatos da última ceia; Caracterizar instituições 
nacionais e internacionais vocacionadas para a eliminação da fome; 
Descobrir que a partilha dos bens supõe a partilha de si; Assumir a 
atitude do voluntariado e o valor da solidariedade 

 
 
            7 

 
Critérios de Avaliação/Ponderação 

Em cada descritor a avaliação é feita tendo em conta os níveis seguintes: 

Ainda está longe de um 

desempenho razoável 

Ainda não desempenha 

razoavelmente 

Desempenha 

razoavelmente 
Desempenha bem Desempenha plenamente 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Até 19% Entre 20% e 46% Entre 47% e 69% Entre 70% e 89% Entre 90% e 100% 



 

Unidades/Descritores Ponderação Instrumentos de Avaliação 

A Pessoa Humana 
- Leitura e exploração de textos 
- Trbalho de pares  (DUDH e Convenção dos  Direitos das Crianças) 
- Realização das atividades propostas no manual 
- Visionamento de imagens e pequenos filmes 
- Registo de sínteses no caderno diário 
 

 
 
       30% 

Observação direta 
- intervenção ordenada e 
oportuna 
- capacidade de compreensão e 
análise 
- correção da atividade 
- capacidade de síntese 

Jesus, um Homem para os Outros 
- Leitura e análise de textos/factos com diferentes pontos de vista 
- Exploração de textos bíblicos  
- Realização das atividades propostas no manual  
- Visionamento de excertos do filme “Jesus de Nazaré 
- Trabalho de pares e de grupo 
- Registo de sínteses no caderno diário 
 

 
 
 
          40% 

Observação direta 
- intervenção ordenada e 
oportuna 
- capacidade de copreensão e 
análise 
- correção das atividades 
- capacidade de síntese 

A Partilha do Pão 
- Leitura e exploração de textos 
- Tarefas de pesquisa com autonomia progressiva 
- realização das atividades propostas 
- Exploração de textos bíblicos 
- Visionamenti de imagens e pequenos filmes 
- Registo de sínteses no caderno diário 
- Promover ações de solidariedade 
 

 
 
 
          30% 

Observação direta 
- Intervenção ordenada e 
oportuna  
- capacidade de síntese 
- empenho na realização das 
tarefas 

 
 

  

Notas: 
- a avaliação é sempre formativa, mesmo a que resulta de uma classificação no final dos 1.º e 2.º períodos, com exceção da avaliação do final do 3.º 
período, que é sumativa e que resulta do juízo globalizante do ano; 
- os instrumentos de avaliação devem ser diversificados; 
- um instrumento de avaliação tem tantas classificações quantos os descritores dos domínios/sequências/temas/módulos e conhecimentos, capacidades 
e atitudes que estão a ser avaliados; 
- a dificuldade registada num determinado período do ano não deve ser considerada na avaliação do 3.º período, quando se deteta que o aluno já 
superou o problema. 

 



Níveis de Desempenho 

Tendo em conta as aprendizagens essenciais e as áreas de competência inscritas no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade 
Obrigatória (linguagens e textos; informação e comunicação; raciocínio e resolução de problemas; pensamento crítico e pensamento 
criativo; relacionamento interpessoal; desenvolvimento pessoal e autonomia; bem-estar, saúde e ambiente; sensibilidade estética e 
artística; saber científico, técnico e tecnológico; consciência e domínio do corpo), os descritores de desempenho são os seguintes: 

 
(Muito Bom) 

Nível 5 
18 a 20 valores 

 

O aluno conseguiu atingir na totalidade os conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas aprendizagens 
essenciais, evidenciando não ter qualquer dificuldade na disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da escolaridade obrigatória, a 
plenitude das competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.  

(Bom) 
Nível 4 

14 a 17 valores 

O aluno conseguiu atingir a maior parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas aprendizagens 
essenciais, evidenciando ter muita facilidade na disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da escolaridade obrigatória, a maior 
parte das competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.  

(Suficiente) 
Nível 3 

10 a 13 valores 

O aluno conseguiu atingir, de forma satisfatória, uma parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas 
aprendizagens essenciais, evidenciando ter pequenas dificuldades na disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da escolaridade obrigatória, de 
forma satisfatória, uma parte das competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.  

(Insuficiente) 
Níveis 1 e 2 
0 a 9 valores 

O aluno não conseguiu atingir, de forma satisfatória, os conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas 
aprendizagens essenciais, evidenciando ter dificuldades na disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra muitas dificuldades em poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das competências de conhecimentos, capacidades e 
atitudes.  

 


