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Nível 18-20 
- Explicita o conceito de política, relacionando-o com a ética e a religião e apresentando o seu papel na 
construção da comunidade.  
- Mobiliza critérios éticos para apreciar, com sentido crítico, diferentes sistemas do exercício do poder. 
- Diferencia as configurações de sociedade enquanto massa e enquanto povo. 
- Apresenta os critérios bíblicos da autoridade política e a experiência das primeiras comunidades cristãs. 
- Participa na vida da comunidade, segundo os valores evangélicos da verdade, da justiça, da liberdade e da 
paz. 
- Identifica os princípios essenciais da Doutrina Social da Igreja e o seu contributo para o desenvolvimento 
de uma sociedade justa, capaz de promover a dignidade de cada ser humano, no diálogo com as várias 
instituições do mundo contemporâneo. 
- Estabelece uma relação de primazia da comunidade civil perante a comunidade política. 
- Reconhece o sentido da participação dos cristãos na política como uma responsabilidade no serviço à 
comunidade, à pessoa e à verdade. 
- Constrói, a partir da visão cristã, argumentos sobre uma ética da gratuidade, assumindo responsabilidades 
e gestos de solidariedade na promoção humana. 
- Explicita o significado de crença e de fé religiosa como atitude de confiança ligada ao transcendente. 
- Indica manifestações da dimensão simbólica na atividade humana e no discurso religioso. 
- Identifica manifestações do sagrado na organização do tempo e do espaço social. 
- Articula uma perspetiva sobre a dimensão do sagrado a partir da compreensão do Deus da bíblia como 
Aquele que atende e se faz próximo dos mais frágeis; 
- Identifica funções desempenhadas pelo simbólico e pelo religioso na construção do tecido social e cultural 
das sociedades desde os primórdios da humanidade. 
- Caracteriza o processo de constituição e o património espiritual das principais tradições religiosas. 
- Evidencia traços da memória cristã na construção das culturas europeias. 
- Interpreta a secularização, a desinstitucionalização e a individualização nas religiões. 
- Assinala novas geografias e novas formas de religião nas sociedades pós-industriais. 
- Estabelece implicações entre religião, cidadania e interculturalidade, explicitando o contributo das 
sabedorias e das civilidades religiosas para construção das sociedades. 
- Apresenta o papel do cristianismo numa ética partilhada face aos dinamismos da globalização, 
designadamente na defesa da dignidade da pessoa, na promoção da paz, e na procura do bem comum. 
- Participa de forma esclarecida no diálogo ecuménico e inter-religioso e coopera na promoção dos valores 
universais da verdade, da liberdade, da justiça e da paz; 
- Apresenta razões para as suas opções em matéria religiosa. 
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 - Reconhece que, nas sociedades atuais, a ciência e a tecnologia interferem com partes essenciais da vida 
das pessoas. 
- Levanta questões sobre a manipulação da ciência para com a realidade quando a reduz a mero objeto de 
estudo para interesses particulares. 
- Reconhece os limites que se colocam à investigação científica com base em critérios ético-morais assentes 
no princípio da dignidade de cada ser humano desde a sua conceção à morte natural. 
- Enuncia interrogações próprias do ser humano às quais a ciência não responde. 
- Compreende o religioso como como resposta à procura de sentido da existência humana. 
- Diferencia os âmbitos da ciência e da religião enquanto atividades que o ser humano desenvolve ao 
responder a diferentes necessidades. 
- Entende os relatos bíblicos da criação como resposta à constante interrogação humana sobre a origem do 
universo, observando já neles uma certa coerência entre a fé religiosa das origens e o conhecimento dos 
desenvolvimentos evolucionistas. 
- Articula ciência e teologia como domínios do saber autónomos, mas cooperantes e complementares. 
- Articula o pensamento cristão sobre a pessoa humana, enquanto ser único, livre, racional e espiritual, e o 
conhecimento oferecido pelas ciências. 
- Mobiliza conhecimentos de índole religiosa para o debate sobre questões suscitadas pelos saberes de 
outras disciplinas. 
- Distingue, na aplicação das descobertas científicas, entre o que é tecnicamente possível e o eticamente 
aceitável. 
- 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  
- Explicita, com algumas lacunas, o conceito de política, relacionando-o com a ética e a religião e 
apresentando o seu papel na construção da comunidade.  
- Mobiliza critérios éticos para apreciar, com sentido crítico, diferentes sistemas do exercício do poder. 
- Diferencia algumas configurações de sociedade enquanto massa e enquanto povo. 
- Apresenta os alguns critérios bíblicos da autoridade política e a experiência das primeiras comunidades 
cristãs. 
- Participa na vida da comunidade, segundo os valores evangélicos da verdade, da justiça, da liberdade e da 
paz. 
- Identifica alguns princípios essenciais da Doutrina Social da Igreja e o seu contributo para o 
desenvolvimento de uma sociedade justa, capaz de promover a dignidade de cada ser humano, no diálogo 
com as várias instituições do mundo contemporâneo. 
- Estabelece uma relação de primazia da comunidade civil perante a comunidade política. 
- Reconhece o sentido da participação dos cristãos na política como uma responsabilidade no serviço à 
comunidade, à pessoa e à verdade. 
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- Constrói, com alguma dificuldade, a partir da visão cristã, argumentos sobre uma ética da gratuidade, 
assumindo responsabilidades e gestos de solidariedade na promoção humana. 
- Explicita o significado de crença e de fé religiosa como atitude de confiança ligada ao transcendente. 
- Indica algumas manifestações da dimensão simbólica na atividade humana e no discurso religioso. 
- Identifica algumas manifestações do sagrado na organização do tempo e do espaço social. 
- Articula uma perspetiva sobre a dimensão do sagrado a partir da compreensão do Deus da bíblia como 
Aquele que atende e se faz próximo dos mais frágeis; 
- Identifica algumas funções desempenhadas pelo simbólico e pelo religioso na construção do tecido social 
e cultural das sociedades desde os primórdios da humanidade. 
- Caracteriza, com imprecisão, o processo de constituição e o património espiritual das principais tradições 
religiosas. 
- Evidencia alguns traços da memória cristã na construção das culturas europeias. 
- Interpreta a secularização, a desinstitucionalização e a individualização nas religiões. 
- Assinala novas geografias e novas formas de religião nas sociedades pós-industriais. 
- Estabelece algumas implicações entre religião, cidadania e interculturalidade, explicitando o contributo 
das sabedorias e das civilidades religiosas para construção das sociedades. 
- Apresenta o papel do cristianismo numa ética partilhada face aos dinamismos da globalização, 
designadamente na defesa da dignidade da pessoa, na promoção da paz, e na procura do bem comum. 
- Participa no diálogo ecuménico e inter-religioso e coopera na promoção dos valores universais da verdade, 
da liberdade, da justiça e da paz; 
- Apresenta algumas razões para as suas opções em matéria religiosa. 
- Reconhece que, nas sociedades atuais, a ciência e a tecnologia interferem com partes essenciais da vida 
das pessoas. 
- Levanta algumas questões sobre a manipulação da ciência para com a realidade quando a reduz a mero 
objeto de estudo para interesses particulares. 
- Reconhece alguns limites que se colocam à investigação científica com base em critérios ético-morais 
assentes no princípio da dignidade de cada ser humano desde a sua conceção à morte natural. 
- Enuncia interrogações próprias do ser humano às quais a ciência não responde. 
- Compreende o religioso como como resposta à procura de sentido da existência humana. 
- Diferencia os âmbitos da ciência e da religião enquanto atividades que o ser humano desenvolve ao 
responder a diferentes necessidades. 
- Entende, com alguma dificuldade, os relatos bíblicos da criação como resposta à constante interrogação 
humana sobre a origem do universo, observando já neles uma certa coerência entre a fé religiosa das origens 
e o conhecimento dos desenvolvimentos evolucionistas. 
- Articula ciência e teologia como domínios do saber autónomos, mas cooperantes e complementares. 
- Articula o pensamento cristão sobre a pessoa humana, enquanto ser único, livre, racional e espiritual, e o 
conhecimento oferecido pelas ciências. 
- Mobiliza conhecimentos de índole religiosa para o debate sobre questões suscitadas pelos saberes de 
outras disciplinas. 
- Distingue, com imprecisão, na aplicação das descobertas científicas, entre o que é tecnicamente possível 
e o eticamente aceitável. 
- Seleciona algumas 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. 
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- 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 
- Explicita, com lacunas, o conceito de política, relacionando-o com a ética e a religião e apresentando o seu 
papel na construção da comunidade.  
- Mobiliza critérios éticos para apreciar, com sentido crítico, diferentes sistemas do exercício do poder. 
- Diferencia algumas configurações de sociedade enquanto massa e enquanto povo. 
- Apresenta poucos critérios bíblicos da autoridade política e a experiência das primeiras comunidades 
cristãs. 
- Participa na vida da comunidade, segundo os valores evangélicos da verdade, da justiça, da liberdade e da 
paz. 
- Identifica poucos princípios essenciais da Doutrina Social da Igreja e o seu contributo para o 
desenvolvimento de uma sociedade justa, capaz de promover a dignidade de cada ser humano, no diálogo 
com as várias instituições do mundo contemporâneo. 
- Estabelece com muita dificuldade uma relação de primazia da comunidade civil perante a comunidade 
política. 
- Reconhece o sentido da participação dos cristãos na política como uma responsabilidade no serviço à 
comunidade, à pessoa e à verdade. 
- Constrói, com dificuldade, a partir da visão cristã, argumentos sobre uma ética da gratuidade, assumindo 
responsabilidades e gestos de solidariedade na promoção humana. 
- Explicita o significado de crença e de fé religiosa como atitude de confiança ligada ao transcendente. 
- Indica poucas manifestações da dimensão simbólica na atividade humana e no discurso religioso. 
- Identifica poucas manifestações do sagrado na organização do tempo e do espaço social. 
- Articula uma perspetiva sobre a dimensão do sagrado a partir da compreensão do Deus da bíblia como 
Aquele que atende e se faz próximo dos mais frágeis; 
- Identifica poucas funções desempenhadas pelo simbólico e pelo religioso na construção do tecido social e 
cultural das sociedades desde os primórdios da humanidade. 
- Caracteriza, com imprecisão, o processo de constituição e o património espiritual das principais tradições 
religiosas. 
- Evidencia poucos traços da memória cristã na construção das culturas europeias. 
- Interpreta a secularização, a desinstitucionalização e a individualização nas religiões. 
- Assinala novas geografias e novas formas de religião nas sociedades pós-industriais. 
- Estabelece poucas implicações entre religião, cidadania e interculturalidade, explicitando o contributo das 
sabedorias e das civilidades religiosas para construção das sociedades. 
- Apresenta o papel do cristianismo numa ética partilhada face aos dinamismos da globalização, 
designadamente na defesa da dignidade da pessoa, na promoção da paz, e na procura do bem comum. 
- Participa no diálogo ecuménico e inter-religioso e coopera na promoção dos valores universais da verdade, 
da liberdade, da justiça e da paz; 
- Apresenta poucas razões para as suas opções em matéria religiosa. 
- Reconhece que, nas sociedades atuais, a ciência e a tecnologia interferem com partes essenciais da vida 
das pessoas. 



[Escreva aqui] 
 

- Levanta poucas questões sobre a manipulação da ciência para com a realidade quando a reduz a mero 
objeto de estudo para interesses particulares. 
- Reconhece poucos limites que se colocam à investigação científica com base em critérios ético-morais 
assentes no princípio da dignidade de cada ser humano desde a sua conceção à morte natural. 
- Enuncia interrogações próprias do ser humano às quais a ciência não responde. 
- Compreende o religioso como como resposta à procura de sentido da existência humana. 
- Diferencia os âmbitos da ciência e da religião enquanto atividades que o ser humano desenvolve ao 
responder a diferentes necessidades. 
- Entende, com dificuldade, os relatos bíblicos da criação como resposta à constante interrogação humana 
sobre a origem do universo, observando já neles uma certa coerência entre a fé religiosa das origens e o 
conhecimento dos desenvolvimentos evolucionistas. 
- Articula com dificuldade ciência e teologia como domínios do saber autónomos, mas cooperantes e 
complementares. 
- Articula o pensamento cristão sobre a pessoa humana, enquanto ser único, livre, racional e espiritual, e o 
conhecimento oferecido pelas ciências. 
- Mobiliza alguns conhecimentos de índole religiosa para o debate sobre questões suscitadas pelos saberes 
de outras disciplinas. 
- Distingue, com imprecisão, na aplicação das descobertas científicas, entre o que é tecnicamente possível 
e o eticamente aceitável. 
- Seleciona poucas fontes históricas/religiosas para a interpretação e análise de informação bíblica.  
- Faz poucas pesquisas adequadas sobre a história da igreja, simbologia cristã e património artístico, 
organizando o conhecimento.  
- Colabora de forma pouco responsável e ativa na sociedade.  
- Respeita e valoriza a diversidade cultural. 
- Exprime-se, com muitas imprecisões, em diferentes domínios (oralidade, escrita, científico, técnico, 
artístico e tecnológico), respeitando a diversidade de opinião. 
- Participa pouco nas tarefas da aula e nos projetos de âmbito escolar. 
- Realiza as tarefas com pouco empenho e persistência, apresentando falhas no cumprimento de prazos. 

 


