
 

 

 

Ano Letivo 2022-2023                                                                                                           Critérios de Cidadania e Desenvolvimento 

 Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

 20% - Sempre 15% - Quase sempre 10% -Às vezes 5% - Raramente 0% - Nunca 

ATITUDE CÍVICA 

/ COOPERAÇÃO 

O/A aluno(a) intervém, 

sempre, de forma cívica, 

cooperando com os outros 

e demonstrando sentido 

de entreajuda. 

O/A aluno(a) intervém, 

quase sempre, de forma 

cívica, cooperando com 

os outros e demonstrando 

sentido de entreajuda. 

O/A aluno(a) intervém, às 

vezes, de forma cívica, 

cooperando com os outros 

e demonstrando sentido 

de entreajuda. 

O/A aluno(a) raramente 

intervém, de forma 

cívica, cooperando com 

os outros e demonstrando 

sentido de entreajuda. 

O/A aluno(a) nunca inter-

vém, de forma cívica, não 

cooperando com os outros 

e não demonstrando 

sentido de entreajuda. 

      

AUTONOMIA / 

INICIATIVA 

O/A aluno(a) demonstra 

sempre autonomia e/ou 

iniciativa na sugestão e 

realização das atividades. 

O/A aluno(a) demonstra 

quase sempre autonomia 

e/ou iniciativa na 

sugestão e realização das 

atividades. 

O/A aluno(a) demonstra 

às vezes autonomia e/ou 

iniciativa na sugestão e 

realização das atividades.  

O/A aluno(a) raramente 

demonstra autonomia 

e/ou iniciativa na 

sugestão e realização das 

atividades.  

O/A aluno(a) nunca 

demonstra autonomia 

e/ou iniciativa na 

sugestão e realização das 

atividades.  

      

PENSAMENTO 

CRÍTICO 

O/A aluno(a) evidencia 

sempre espírito crítico, 

refletindo e exprimindo 

opinião acerca dos temas 

tratados. 

O/A aluno(a) evidencia 

quase sempre espírito 

crítico, refletindo e expri-

mindo opinião acerca dos 

temas tratados. 

O/A aluno(a) evidencia às 

vezes espírito crítico, 

refletindo e exprimindo 

opinião acerca dos temas 

tratados. 

O/A aluno(a) raramente 

evidencia espírito crítico, 

refletindo e exprimindo 

opinião acerca dos temas 

tratados. 

O/A aluno(a) nunca 

evidencia espírito crítico, 

refletindo e exprimindo 

opinião acerca dos temas 

tratados. 

      

RESPONSABILI-

DADE / 

COMPORTA-

MENTO 

O/A aluno(a) cumpre 

sempre as tarefas 

propostas e as normas de 

postura e 

comportamento. 

O/A aluno(a) cumpre 

quase sempre as tarefas 

propostas e as normas de 

postura e 

comportamento. 

O/A aluno(a) cumpre às 

vezes as tarefas 

propostas e as normas de 

postura e 

comportamento.  

O/A aluno(a) raramente 

cumpre as tarefas 

propostas e as normas de 

postura e 

comportamento. 

O/A aluno(a) nunca 

cumpre as tarefas 

propostas e as normas de 

postura e 

comportamento. 

      

PARTICIPAÇÃO / 

APLICAÇÃO DE 

CONHECIMEN-

TOS 

O/A aluno(a) participa 

sempre na aula de forma 

adequada e oportuna, 

aplicando os conceitos 

abordados. 

O/A aluno(a) participa 

quase sempre na aula de 

forma adequada e 

oportuna, aplicando os 

conceitos abordados. 

O/A aluno(a) participa às 

vezes na aula de forma 

adequada e oportuna, 

aplicando os conceitos 

abordados 

O/A aluno(a) raramente 

participa na aula de 

forma adequada e 

oportuna, aplicando os 

conceitos abordados. 

O/A aluno(a) nunca 

participa na aula de 

forma adequada e 

oportuna aplicando os 

conceitos abordados. 

 


