
 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. ANTÓNIO DE ATAÍDE 

 ANO LETIVO 2022-2023 | Castanheira do Ribatejo 

 

Desempenho por Domínios – EMRC – 2º e 3.º CICLOS 

DOMÍNIOS 
CRITÉRIOS GERAIS 

DE AVALIAÇÃO 

DESCRITORES 

MUITO INSUFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BOM MUITO BOM 

RELIGIÃO E 

EXPERIÊNCIA 

RELIGIOSA  

(25%) 
  

✓ Uso do  
Conhecimento  

  
  

✓ Resolução de 
problemas  

  
  

✓ Comunicação  
  
  

✓ Interação  
  

Não adquiriu 
conceitos, não 
compreender e não 
aplica conhecimentos 
específicos no âmbito 
do fenómeno religioso 
e da experiência 
religiosa 

Ainda revela dificuldade 
em adquirir conceitos, 
não compreender e não 
aplica conhecimentos 
específicos no âmbito do 
fenómeno religioso e da 
experiência religiosa 

Revela alguma 
facilidade em adquirir 
conceitos, não 
compreender e não 
aplica conhecimentos 
específicos no âmbito 
do fenómeno religioso e 
da experiência religiosa 

Revela facilidade em 
adquirir conceitos, 
não compreender e 
não aplica 
conhecimentos 
específicos no âmbito 
do fenómeno religioso 
e da experiência 
religiosa 

Revela muita facilidade 
em adquirir conceitos, 
não compreender e não 
aplica conhecimentos 
específicos no âmbito 
do fenómeno religioso 
e da experiência 
religiosa 

CULTURA CRISTÃ E VISÃO 
CRISTÃ DA VIDA  

(35%) 

 Não utiliza 
conhecimentos e não 
mobilizar saberes, no 
âmbito da análise e 
interpretação de 
textos, imagens, 
experiências e 
episódios religiosos 

Ainda revela 
dificuldade em utilizar 
conhecimentos, e 
mobilizar saberes, no 
âmbito da análise e 
interpretação de 
textos, imagens, 
experiências e 
episódios religiosos. 

 Revela alguma 
facilidade em utilizar 
conhecimentos, e 
mobilizar saberes, no 
âmbito da análise e 
interpretação de textos, 
imagens, experiências e 
episódios religiosos. 

 Revela facilidade em 
utilizar 
conhecimentos, e 
mobilizar saberes, no 
âmbito da análise e 
interpretação de 
textos, imagens, 
experiências e 
episódios religiosos. 

Revela muita facilidade 
em utilizar 
conhecimentos, e 
mobilizar saberes, no 
âmbito da análise e 
interpretação de 
textos, imagens, 
experiências e 
episódios religiosos. 

ÉTICA E MORAL  
(40%) 

Não tem respeito pela 
diferença, não 
valorizar a diversidade 
e em respeitar os 
outros no âmbito da 
moral 

Ainda releva 
dificuldade em ter 
respeito pela 
diferença, valorizar a 
diversidade e em 
respeitar os outros no 
âmbito da moral 

Nem sempre revela ter 
respeito pela diferença, 
valorizar a diversidade e 
em respeitar os outros 
no âmbito da moral 

Revela facilidade em 
ter respeito pela 
diferença, valorizar a 
diversidade e em 
respeitar os outros no 
âmbito da moral 

Revela muita facilidade 
em ter respeito pela 
diferença, valorizar a 
diversidade e em 
respeitar os outros no 
âmbito da moral 

 


