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Nível 18-20 
- Percebe a definição de economia e a finalidade da atividade económica. 
- Identifica a relação entre a ética e a economia. 
- Compreende a ética do comportamento humano e os princípios morais reguladores da atividade 
económica. 
- Reconhece que a ética cristã defende a dignidade humana e a justiça social. 
- Percebe o valor do trabalho. 
- Analisa as causas e as consequências dos atentados à dignidade do trabalho. 
- Conhece o Pensamento Social da Igreja sobre as questões económico-sociais. 
- Identifica causas da pobreza e das desigualdades sociais. 
- Promove uma atitude de denúncia e de luta contra a pobreza e a injustiça. 
- Valoriza a necessidade de globalização da solidariedade. 
- Mobiliza critérios éticos perante a atividade publicitária. 
- Apresenta a visão cristã da economia e da sociedade na opção pelos pobres e no cuidado da natureza. 
- Assume compromissos em ordem à construção de uma economia mais justa.  
- Explicita o conceito de civilização como cosmovisão e como cultura. 
- Apresenta uma perspetiva sobre os princípios, valores e finalidades das grandes civilizações, a partir dos 
critérios de uma “civilização do amor” apresentados pelo pensamento cristão. 
- Descreve, sucintamente, o percurso de elaboração da categoria “civilização do amor”. 
- Articula uma conceção do que é ser pessoa, segundo o personalismo cristão, com o que se entende ser a 
construção da civilização do amor. 
- Mobiliza conhecimentos sobre as tradições religiosas para constatar que a “regra de ouro” se encontra 
presente nas várias religiões. 
- Valoriza o amor ao próximo, como princípio das relações interpessoais e como critério de ação das 
instituições prestadoras de cuidados à pessoa. 
- Argumenta sobre a importância do diálogo como suporte para a construção da paz, mobilizando 
conhecimentos sobre o contributo dos cristãos na promoção do diálogo à escala global. 
- Assume-se promotor dos valores de uma civilização do amor, como sejam a verdade, a bondade, a justiça, 
a liberdade e a paz. 
- Reconhece a arte modo de interpretação do mundo, de compreensão da condição humana e de expressão 
da espiritualidade. 
- Menciona funções e características específicas da arte cristã. 
- Identifica exemplos relevantes do património artístico criados com um fundamento religioso. 
- Verifica, no património artístico português, traços distintivos da arte cristã na arquitetura, na pintura e na 
escultura. 
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- Identifica formas de arte e modalidades da produção artística orientadas para o quotidiano da prática 
religiosa. 
- Evidencia a relevância do património artístico da Igreja na cultura. 
- Reconhece a memória cristã na génese da criação musical do Ocidente. 
- 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. 

 
 

Nível 14-17 
 

Nível 10-13  
- Percebe, com imprecisão, a definição de economia e a finalidade da atividade económica. 
- Identifica a relação entre a ética e a economia. 
- Compreende, com dificuldade, a ética do comportamento humano e os princípios morais reguladores da 
atividade económica. 
- Reconhece que a ética cristã defende a dignidade humana e a justiça social. 
- Percebe o valor do trabalho. 
- Analisa algumas causas e as consequências dos atentados à dignidade do trabalho. 
- Conhece o Pensamento Social da Igreja sobre as questões económico-sociais. 
- Identifica algumas causas da pobreza e das desigualdades sociais. 
- Promove, por vezes, uma atitude de denúncia e de luta contra a pobreza e a injustiça. 
- Valoriza a necessidade de globalização da solidariedade. 
- Mobiliza alguns critérios éticos perante a atividade publicitária. 
- Apresenta a visão cristã da economia e da sociedade na opção pelos pobres e no cuidado da natureza. 
- Assume alguns compromissos em ordem à construção de uma economia mais justa.  
- Explicita o conceito de civilização como cosmovisão e como cultura. 
- Apresenta, com lacunas, uma perspetiva sobre os princípios, valores e finalidades das grandes civilizações, 
a partir dos critérios de uma “civilização do amor” apresentados pelo pensamento cristão. 
- Descreve, muito sucintamente, o percurso de elaboração da categoria “civilização do amor”. 
- Articula uma conceção do que é ser pessoa, segundo o personalismo cristão, com o que se entende ser a 
construção da civilização do amor. 
- Mobiliza alguns conhecimentos sobre as tradições religiosas para constatar que a “regra de ouro” se 
encontra presente nas várias religiões. 
- Valoriza o amor ao próximo, como princípio das relações interpessoais e como critério de ação das 
instituições prestadoras de cuidados à pessoa. 
- Argumenta sobre a importância do diálogo como suporte para a construção da paz, mobilizando 
conhecimentos sobre o contributo dos cristãos na promoção do diálogo à escala global. 
- Assume-se, por vezes, promotor dos valores de uma civilização do amor, como sejam a verdade, a bondade, 
a justiça, a liberdade e a paz. 
- Reconhece a arte modo de interpretação do mundo, de compreensão da condição humana e de expressão 
da espiritualidade. 
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- Menciona algumas funções e características específicas da arte cristã. 
- Identifica alguns exemplos relevantes do património artístico criados com um fundamento religioso. 
- Verifica, no património artístico português, alguns traços distintivos da arte cristã na arquitetura, na pintura 
e na escultura. 
- Identifica algumas formas de arte e modalidades da produção artística orientadas para o quotidiano da 
prática religiosa. 
- Evidencia a relevância do património artístico da Igreja na cultura. 
- Reconhece a memória cristã na génese da criação musical do Ocidente. 
- Seleciona algumas fontes históricas/religiosas para a interpretação e análise de informação bíblica.  
- Faz pesquisas sobre a história da igreja, simbologia cristã e património artístico, organizando o 
conhecimento com dificuldade.  
- Colabora de forma algo responsável e ativa na sociedade.  
- Respeita e valoriza a diversidade cultural. 
- Exprime-se 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 algumas tarefas com empenho e persistência. 

Nível 8-9 
 

Nível 1-7 
- Percebe, com imprecisão, a definição de economia e a finalidade da atividade económica. 
- Identifica a relação entre a ética e a economia. 
- Compreende, com muita dificuldade, a ética do comportamento humano e os princípios morais reguladores 
da atividade económica. 
- Reconhece que a ética cristã defende a dignidade humana e a justiça social. 
- Percebe o valor do trabalho. 
- Analisa poucas causas e as consequências dos atentados à dignidade do trabalho. 
- Conhece o Pensamento Social da Igreja sobre as questões económico-sociais. 
- Identifica algumas causas da pobreza e das desigualdades sociais. 
- Promove, por vezes, uma atitude de denúncia e de luta contra a pobreza e a injustiça. 
- Valoriza a necessidade de globalização da solidariedade. 
- Mobiliza poucos critérios éticos perante a atividade publicitária. 
- Apresenta a visão cristã da economia e da sociedade na opção pelos pobres e no cuidado da natureza. 
- Assume poucos compromissos em ordem à construção de uma economia mais justa.  
- Explicita o conceito de civilização como cosmovisão e como cultura. 
- Apresenta, com muitas lacunas, uma perspetiva sobre os princípios, valores e finalidades das grandes 
civilizações, a partir dos critérios de uma “civilização do amor” apresentados pelo pensamento cristão. 
- Descreve, muito sucintamente, o percurso de elaboração da categoria “civilização do amor”. 
- Articula uma conceção do que é ser pessoa, segundo o personalismo cristão, com o que se entende ser a 
construção da civilização do amor. 
- Mobiliza poucos conhecimentos sobre as tradições religiosas para constatar que a “regra de ouro” se 
encontra presente nas várias religiões. 
- Valoriza o amor ao próximo, como princípio das relações interpessoais e como critério de ação das 
instituições prestadoras de cuidados à pessoa. 
- Argumenta sobre a importância do diálogo como suporte para a construção da paz, mobilizando 
conhecimentos sobre o contributo dos cristãos na promoção do diálogo à escala global. 
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- Assume-se, por vezes, promotor dos valores de uma civilização do amor, como sejam a verdade, a bondade, 
a justiça, a liberdade e a paz. 
- Reconhece a arte modo de interpretação do mundo, de compreensão da condição humana e de expressão 
da espiritualidade. 
- Menciona poucas funções e características específicas da arte cristã. 
- Identifica poucos exemplos relevantes do património artístico criados com um fundamento religioso. 
- Verifica, no património artístico português, alguns traços distintivos da arte cristã na arquitetura, na pintura 
e na escultura. 
- Identifica poucas formas de arte e modalidades da produção artística orientadas para o quotidiano da 
prática religiosa. 
- Evidencia a relevância do património artístico da Igreja na cultura. 
- Reconhece a memória cristã na génese da criação musical do Ocidente. 
- Seleciona poucas fontes históricas/religiosas para a interpretação e análise de informação bíblica.  
- Faz pesquisas sobre a história da igreja, simbologia cristã e património artístico, organizando o 
conhecimento com dificuldade.  
- Colabora de forma pouco responsável e ativa na sociedade.  
- Respeita e valoriza a diversidade cultural. 
- Exprime-se 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 poucas tarefas com empenho e persistência. 

 


