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Nível 5 
- Identifica a vida como dádiva de Deus e um direito primordial. 
- Reconhece a vida humana como um bem inviolável. 
- Percebe criticamente factos sociais sobre a situação de grupos minoritários e em desvantagem social onde 
a 
dignidade da vida humana se encontra ameaçada. 
- Reconhece a dignidade da vida humana desde a sua conceção até à morte natural. 
- Compreende o núcleo central do cristianismo que assume o humano como Imagem e Semelhança de Deus. 
- Participa em ações promotoras da dignidade da vida humana e de proximidade. 
- Identifica a problemática da existência de Deus no diálogo crença vs razão. 
- Discute várias formas de recusa de Deus: ateísmo, agnosticismo e relativismo. 
- Aponta vários elementos constitutivos do fenómeno religioso. 
- Reconhece, na mensagem bíblica, a bondade e a grandeza de Deus como um apelo à construção de um 
mundo 
solidário. 
- Descobre em factos sociais e acontecimentos históricos, transformações provocadas pela vivência da fé. 
- Elabore propostas de atuação no mundo alicerçadas na cosmovisão cristã. 
- Identifica a necessidade e a importância dos projetos na vida pessoal. 
- Relaciona Vocação e Profissão na construção de projeto de vida. 
- Mobiliza valores para a concretização de um projeto de vida humana para a sua realização pessoal e no 
serviço aos outros. 
- Reconhece nos valores evangélicos fundamentos para um verdadeiro projeto de vida. 
- Valoriza a esperança, a alegria e a confiança na realização própria e dos outros. 
- Seleciona fontes históricas/religiosas para a interpretação e análise de informação bíblica.  
- Faz pesquisas adequadas sobre a história da igreja, simbologia cristã e património artístico, organizando o 
conhecimento.  
- Colabora de forma responsável e ativa na sociedade.  
- Respeita e valoriza a diversidade cultural. 
- Exprime-se de forma clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, 
artístico e tecnológico), respeitando a diversidade de opinião. 
- Participa nas tarefas da aula e nos projetos de âmbito escolar. 
- Realiza as tarefas com empenho e persistência. 

Inquérito: 
- Questionários 
orais/escritos 

 
Observação: 
- Registos de 
observação 

de apresentações 
orais 

- Registo de 
verificação 

de realização de 
atividades/tarefas 

propostas 
- Trabalho 

individual, a pares 
e em grupo 

 
Análise de 
conteúdo: 
- Cadernos 

diários 
- Trabalhos de 

pesquisa 
 

Testagem: 
- Questões de 

aula 
 

 

 
 
 
 
 

Linguagens e 
Textos 

 
 

Informação e 
Comunicação 

 
 

Pensamento crítico 
e pensamento 

criativo 
 
 

Sensibilidade 
estética e artística 

 
 

Relacionamento 
interpessoal 

 
 

Desenvolvimento 
pessoal e 

autonomia 
 

 
 
 Nível 4 

 

http://www.aevt.pt/


[Escreva aqui] 
 

 Nível 3  
- Identifica a vida como dádiva de Deus e um direito primordial. 
- Reconhece a vida humana como um bem inviolável. 
- Percebe criticamente factos sociais sobre a situação de grupos minoritários e em desvantagem social onde 
a 
dignidade da vida humana se encontra ameaçada. 
- Reconhece a dignidade da vida humana desde a sua conceção até à morte natural. 
- Compreende o núcleo central do cristianismo que assume o humano como Imagem e Semelhança de Deus. 
- Participa em algumas ações promotoras da dignidade da vida humana e de proximidade. 
- Identifica, com algumas lacunas, a problemática da existência de Deus no diálogo crença vs razão. 
- Discute algumas formas de recusa de Deus: ateísmo, agnosticismo e relativismo. 
- Aponta alguns elementos constitutivos do fenómeno religioso. 
- Reconhece, na mensagem bíblica, a bondade e a grandeza de Deus como um apelo à construção de um 
mundo 
solidário. 
- Descobre em alguns factos sociais e acontecimentos históricos, transformações provocadas pela vivência 
da fé. 
- Elabora algumas propostas de atuação no mundo alicerçadas na cosmovisão cristã. 
- Identifica a necessidade e a importância dos projetos na vida pessoal. 
- Relaciona, com algumas imprecisões, Vocação e Profissão na construção de projeto de vida. 
- Mobiliza valores para a concretização de um projeto de vida humana para a sua realização pessoal e no 
serviço aos outros. 
- Reconhece nos valores evangélicos fundamentos para um verdadeiro projeto de vida. 
- Valoriza a esperança, a alegria e a confiança na realização própria e dos outros. 
- Seleciona fontes históricas/religiosas para a interpretação e análise de informação bíblica.  
- Faz algumas pesquisas adequadas sobre a história da igreja, simbologia cristã e património artístico, 
organizando o conhecimento.  
- Colabora de forma responsável e ativa na sociedade.  
- Respeita e valoriza a diversidade cultural. 
- Exprime-se, com algumas imprecisões, em diferentes domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, 
artístico e tecnológico), respeitando a diversidade de opinião. 
- Participa nas tarefas da aula e nos projetos de âmbito escolar. 
- Realiza as tarefas com empenho e persistência, apresentando falhas no cumprimento de prazos. 

 
 
 

Nível 2 
 

Nível 1 
- Identifica a vida como dádiva de Deus e um direito primordial. 
- Reconhece, com algumas imprecisões, a vida humana como um bem inviolável. 
- Percebe factos sociais sobre a situação de grupos minoritários e em desvantagem social onde a dignidade 
da vida humana se encontra ameaçada. 
- Reconhece, com muitas lacunas, a dignidade da vida humana desde a sua conceção até à morte natural. 
- Compreende, com muitas imprecisões, o núcleo central do cristianismo que assume o humano como 
Imagem e Semelhança de Deus. 
- Participa em poucas ações promotoras da dignidade da vida humana e de proximidade. 
- Identifica, com muitas lacunas, a problemática da existência de Deus no diálogo crença vs razão. 
- Discute algumas formas de recusa de Deus: ateísmo, agnosticismo e relativismo. 
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- Aponta poucos elementos constitutivos do fenómeno religioso. 
- Reconhece, na mensagem bíblica, a bondade e a grandeza de Deus como um apelo à construção de um 
mundo 
solidário. 
- Descobre em poucos factos sociais e acontecimentos históricos, transformações provocadas pela vivência 
da fé. 
- Elabora poucas propostas de atuação no mundo alicerçadas na cosmovisão cristã. 
- Identifica a necessidade e a importância dos projetos na vida pessoal. 
- Relaciona, com muitas imprecisões, Vocação e Profissão na construção de projeto de vida. 
- Mobiliza valores para a concretização de um projeto de vida humana para a sua realização pessoal e no 
serviço aos outros. 
- Reconhece nos valores evangélicos fundamentos para um verdadeiro projeto de vida. 
- Valoriza a esperança, a alegria e a confiança na realização própria e dos outros. 
- Faz pesquisas elementares sobre a história da igreja, simbologia cristã e património artístico, manifestando 
graves falhas na organização do conhecimento. 
- Colabora de forma pouco responsável na sociedade.  
- Apresenta muitas dificuldades em respeitar a diversidade cultural. 
- Exprime-se com muitas dificuldades em diferentes domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, artístico 
e tecnológico), respeitando a diversidade de opinião. 
- Demonstra pouca participação nas tarefas da aula e nos projetos de âmbito escolar. 
- Realiza as tarefas com pouco empenho e pouca persistência, não cumprindo prazos. 

 


