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Nível 18-20 
- Compreende o desejo do ser humano na procura da felicidade e na busca de sentido para a existência. 
- Reconhece o ser humano como “um ser em situação” e “um ser em relação”. 
- Reconhece, à luz da mensagem cristã, a vocação e o sentido da vida como dádiva para os outros através de 
escolhas em liberdade. 
- Compreende que as opções fundamentais requerem discernimento e se baseiam em critérios de coerência 
e de responsabilidade. 
- Refere os valores evangélicos que dão sentido à vida e que afirmam que toda a vida tem sentido; 
- Assume atitudes de gratuidade e dom de si, como construtoras de sentido.  
- Apresenta uma definição dos conceitos de «ética» e de «moral». 
- Explicita o que são valores morais e as suas principais características. 
- Organiza uma hierarquia de valores. 
- Identifica as principais tipologias da ética. 
- Compreende diversos modos de aquisição de valores na pessoa humana. 
- Estabelece um diálogo entre cultura e fé, identificando os princípios do cristianismo. 
- Reconhece a mensagem bíblica como fundamento e inspiração para o agir cristão. 
- Mobiliza critérios éticos para a tomada de decisões em ordem a uma vida com sentido. 
- Reconhece que a sexualidade humana envolve todas as dimensões da pessoa e se distingue pelo afeto, o 
amor e a comunhão. 
- Articula uma compreensão da fidelidade e da abstinência sexual com a construção de um projeto de vida 
assente em decisões livres e responsáveis. 
- Identifica formas de entender a sexualidade que a empobrecem e que atentam contra a dignidade da 
pessoa, na sociedade atual. 
- Apresenta fundamentos éticos para a vivência do amor humano, a partir da mensagem cristã. 
- Identifica e denunciar comportamentos e situações de desrespeito, exploração e degradação da pessoa pela 
via sexual. 
- Mobiliza critérios éticos, a partir de uma perspetiva que tem em conta a dignificação da pessoa, para assumir 
em liberdade e responsabilidade as suas escolhas sexuais. 
- Articula um entendimento do namoro, do matrimónio e do celibato, com o chamamento de cada ser 
humano a uma vida de amor fecundo. 
- Sustenta, a partir da mensagem cristã, que o exercício da paternidade e maternidade responsáveis 
comporta o reconhecimento do valor da vida humana desde o momento sua conceção, recusa o aborto e 
valoriza os métodos naturais na regulação dos nascimentos. 
- Seleciona fontes históricas/religiosas para a interpretação e análise de informação bíblica.  
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 - 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. 

 
 
 

Nível 14-17 
 

Nível 10-13  
- Compreende, com imprecisão, o desejo do ser humano na procura da felicidade e na busca de sentido para 
a existência. 
- Reconhece o ser humano como “um ser em situação” e “um ser em relação”. 
- Reconhece, à luz da mensagem cristã, a vocação e o sentido da vida como dádiva para os outros através de 
escolhas em liberdade. 
- Compreende, com imprecisão, que as opções fundamentais requerem discernimento e se baseiam em 
critérios de coerência e de responsabilidade. 
- Refere alguns valores evangélicos que dão sentido à vida e que afirmam que toda a vida tem sentido; 
- Assume algumas atitudes de gratuidade e dom de si, como construtoras de sentido.  
- Apresenta, com lacunas, uma definição dos conceitos de «ética» e de «moral». 
- Explicita o que são valores morais e as suas principais características. 
- Organiza uma hierarquia de valores. 
- Identifica algumas tipologias da ética. 
- Compreende alguns modos de aquisição de valores na pessoa humana. 
- Estabelece, com imprecisão, um diálogo entre cultura e fé, identificando os princípios do cristianismo. 
- Reconhece a mensagem bíblica como fundamento e inspiração para o agir cristão. 
- Mobiliza alguns critérios éticos para a tomada de decisões em ordem a uma vida com sentido. 
- Reconhece que a sexualidade humana envolve todas as dimensões da pessoa e se distingue pelo afeto, o 
amor e a comunhão. 
- Articula uma compreensão da fidelidade e da abstinência sexual com a construção de um projeto de vida 
assente em decisões livres e responsáveis. 
- Identifica formas de entender a sexualidade que a empobrecem e que atentam contra a dignidade da 
pessoa, na sociedade atual. 
- Apresenta alguns fundamentos éticos para a vivência do amor humano, a partir da mensagem cristã. 
- Identifica e denunciar comportamentos e situações de desrespeito, exploração e degradação da pessoa pela 
via sexual. 
- Mobiliza alguns critérios éticos, a partir de uma perspetiva que tem em conta a dignificação da pessoa, para 
assumir em liberdade e responsabilidade as suas escolhas sexuais. 
- Articula, com dificuldade, um entendimento do namoro, do matrimónio e do celibato, com o chamamento 
de cada ser humano a uma vida de amor fecundo. 
- Sustenta, a partir da mensagem cristã, que o exercício da paternidade e maternidade responsáveis 
comporta o reconhecimento do valor da vida humana desde o momento sua conceção, recusa o aborto e 
valoriza os métodos naturais na regulação dos nascimentos. 
- Seleciona fontes históricas/religiosas para a interpretação e análise de informação bíblica.  
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- 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 8-9 
 

Nível 1-7 
- Compreende, com muita imprecisão, o desejo do ser humano na procura da felicidade e na busca de sentido 
para a existência. 
- Reconhece o ser humano como “um ser em situação” e “um ser em relação”. 
- Reconhece, à luz da mensagem cristã, a vocação e o sentido da vida como dádiva para os outros através de 
escolhas em liberdade. 
- Compreende, com muita imprecisão, que as opções fundamentais requerem discernimento e se baseiam 
em critérios de coerência e de responsabilidade. 
- Refere poucos valores evangélicos que dão sentido à vida e que afirmam que toda a vida tem sentido; 
- Assume poucas atitudes de gratuidade e dom de si, como construtoras de sentido.  
- Apresenta, com muitas lacunas, uma definição dos conceitos de «ética» e de «moral». 
- Explicita o que são valores morais e as suas principais características. 
- Organiza uma hierarquia de valores. 
- Identifica poucas tipologias da ética. 
- Compreende poucos modos de aquisição de valores na pessoa humana. 
- Estabelece, com muita imprecisão, um diálogo entre cultura e fé, identificando os princípios do cristianismo. 
- Reconhece a mensagem bíblica como fundamento e inspiração para o agir cristão. 
- Mobiliza poucos critérios éticos para a tomada de decisões em ordem a uma vida com sentido. 
- Reconhece que a sexualidade humana envolve todas as dimensões da pessoa e se distingue pelo afeto, o 
amor e a comunhão. 
- Articula uma compreensão da fidelidade e da abstinência sexual com a construção de um projeto de vida 
assente em decisões livres e responsáveis. 
- Identifica, com dificuldade, formas de entender a sexualidade que a empobrecem e que atentam contra a 
dignidade da pessoa, na sociedade atual. 
- Apresenta poucos fundamentos éticos para a vivência do amor humano, a partir da mensagem cristã. 
- Identifica e denunciar comportamentos e situações de desrespeito, exploração e degradação da pessoa pela 
via sexual. 
- Mobiliza poucos critérios éticos, a partir de uma perspetiva que tem em conta a dignificação da pessoa, 
para assumir em liberdade e responsabilidade as suas escolhas sexuais. 
- Articula, com muita dificuldade, um entendimento do namoro, do matrimónio e do celibato, com o 
chamamento de cada ser humano a uma vida de amor fecundo. 
- Sustenta, a partir da mensagem cristã, que o exercício da paternidade e maternidade responsáveis 
comporta o reconhecimento do valor da vida humana desde o momento sua conceção, recusa o aborto e 
valoriza os métodos naturais na regulação dos nascimentos. 
- Faz pesquisas elementares sobre a história da igreja, simbologia cristã e património artístico, manifestando 
graves falhas na organização do conhecimento. 
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- 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. 

 


