
 

Escola Secundária Rainha Santa Isabel, Estremoz 
Código 402643 

 
 

 

1 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO | EMRC – 7º. Ano - 2022/2023 
 

Áreas de competências do perfil dos alunos/as:    
 
Linguagens e textos (A); Informação e comunicação (B); Raciocínio e resolução de problemas(C); Pensamento crítico e pensamento criativo (D); 
Relacionamento interpessoal (E); Desenvolvimento pessoal e autonomia (F); Bem-estar, saúde e ambiente (G); Sensibilidade estética e artística (H); Saber 
científico, técnico e tecnológico (I); Consciência e domínio do corpo(J). 
 

 
Domínios 

 
Perfil dos alunos 

 

 
Aprendizagens específicas 

 

 
Instrumentos de 

Avaliação 

 
Religião e 

experiência 
religiosa  
 (25%) 

 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, J). 

Criativo (A, C, D, J). 

Crítico/Analítico (A, B, C, D, G). 

Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I). 

Respeitador da diferença/ do outro (A, 
B, E, F, H). 

Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, 
J). 

Questionador (A, F, G, I, J). 

Comunicador (A, B, D, E, H). 

Participativo/ colaborador (B, C, D, E, 
F). 

Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, I, 
J). 

Cuidador de si e do outro (B, E, F, G). 

- Identifica o núcleo central das religiões Abraâmicas e algumas tradições religiosas orientais e os 
princípios éticos comuns das várias religiões que promovem a paz e o bem comum;  
- Percebe a função da religião na vida pessoal e coletiva;  
- Mobiliza os princípios do diálogo inter-religioso como suporte para a construção da paz e 
colaboração entre os povos. 

Empenho/motivação na 
realização das tarefas 
propostas. 

Questão-aula. 

Trabalho do aluno em 
sala de aula. 

Intervenções orais e 
escritas. 

Apresentações orais 
/;debates. 

Trabalhos 
individuais/grupo. 

Caderno diário.  

Auto e heterorreflexão. 

Registos de observação. 

 
 

Cultura e visão 
cristã da vida 

(25%)  

 

 
- Valoriza a mensagem cristã para a vivência do amor humano e assume atitudes responsáveis na 
procura da felicidade pessoal e dos outros.  
-Identifica a paz como condição essencial para a convivência humana e elemento essencial da 
identidade cristã;  
- Discute os dados da ciência, sobre a origem do universo, do ser humano e do sentido da vida, com 
as diferentes experiências religiosas e mensagem bíblica. 

 
 

Ética e Moral 
(50%)  

 

 
- Identifica os aspetos essenciais que caracterizam a Adolescência e discute a sua relevância na 
formação da personalidade e no desenvolvimento pessoal;  
- Valoriza a família, os outros e a sociedade para a construção da personalidade da pessoa;  
- Assume comportamentos de responsabilização social em relação à natureza e ao Homem. 
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Domínios 
Descritores de níveis de desempenho 

Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

RELIGIÃO E EXPERIÊNCIA 
RELIGIOSA 

SEMPRE  
- Identifica o núcleo central 
das religiões Abraâmicas e 
algumas tradições religiosas 
orientais e os princípios 
éticos comuns das várias 
religiões que promovem a 
paz e o bem comum;  
- Percebe a função da 
religião na vida pessoal e 
coletiva;  
- Mobiliza os princípios do 
diálogo inter-religioso como 
suporte para a construção da 
paz e colaboração entre os 
povos. 

QUASE SEMPRE  
- Identifica o núcleo central 
das religiões Abraâmicas e 
algumas tradições religiosas 
orientais e os princípios 
éticos comuns das várias 
religiões que promovem a 
paz e o bem comum;  
- Percebe a função da 
religião na vida pessoal e 
coletiva;  
- Mobiliza os princípios do 
diálogo inter-religioso como 
suporte para a construção da 
paz e colaboração entre os 
povos. 

POR VEZES  
- Identifica o núcleo central 
das religiões Abraâmicas e 
algumas tradições religiosas 
orientais e os princípios 
éticos comuns das várias 
religiões que promovem a 
paz e o bem comum;  
- Percebe a função da 
religião na vida pessoal e 
coletiva;  
- Mobiliza os princípios do 
diálogo inter-religioso como 
suporte para a construção da 
paz e colaboração entre os 
povos. 

RARAMENTE  
- Identifica o núcleo central 
das religiões Abraâmicas e 
algumas tradições religiosas 
orientais e os princípios 
éticos comuns das várias 
religiões que promovem a 
paz e o bem comum;  
- Percebe a função da 
religião na vida pessoal e 
coletiva;  
- Mobiliza os princípios do 
diálogo inter-religioso como 
suporte para a construção da 
paz e colaboração entre os 
povos. 

NUNCA  
- Distingue as diferentes  
- Identifica o núcleo central 
das religiões Abraâmicas e 
algumas tradições religiosas 
orientais e os princípios 
éticos comuns das várias 
religiões que promovem a 
paz e o bem comum;  
- Percebe a função da 
religião na vida pessoal e 
coletiva;  
- Mobiliza os princípios do 
diálogo inter-religioso como 
suporte para a construção da 
paz e colaboração entre os 
povos. 

CULTURA CRISTÃ E VISÃO 
CRISTÃ DA VIDA 

SEMPRE  
- Valoriza a mensagem cristã 
para a vivência do amor 
humano e assume atitudes 
responsáveis na procura da 
felicidade pessoal e dos 
outros.  
-Identifica a paz como 
condição essencial para a 
convivência humana e 
elemento essencial da 
identidade cristã;  
- Discute os dados da ciência, 
sobre a origem do universo, 
do ser humano e do sentido 
da vida, com as diferentes 
experiências religiosas e 
mensagem bíblica. 

QUASE SEMPRE  
- Valoriza a mensagem cristã 
para a vivência do amor 
humano e assume atitudes 
responsáveis na procura da 
felicidade pessoal e dos 
outros.  
-Identifica a paz como 
condição essencial para a 
convivência humana e 
elemento essencial da 
identidade cristã;  
- Discute os dados da ciência, 
sobre a origem do universo, 
do ser humano e do sentido 
da vida, com as diferentes 
experiências religiosas e 
mensagem bíblica. 

POR VEZES 
- Valoriza a mensagem cristã 
para a vivência do amor 
humano e assume atitudes 
responsáveis na procura da 
felicidade pessoal e dos 
outros.  
-Identifica a paz como 
condição essencial para a 
convivência humana e 
elemento essencial da 
identidade cristã;  
- Discute os dados da ciência, 
sobre a origem do universo, 
do ser humano e do sentido 
da vida, com as diferentes 
experiências religiosas e 
mensagem bíblica. 

RARAMENTE  
- Valoriza a mensagem cristã 
para a vivência do amor 
humano e assume atitudes 
responsáveis na procura da 
felicidade pessoal e dos 
outros.  
-Identifica a paz como 
condição essencial para a 
convivência humana e 
elemento essencial da 
identidade cristã;  
- Discute os dados da ciência, 
sobre a origem do universo, 
do ser humano e do sentido 
da vida, com as diferentes 
experiências religiosas e 
mensagem bíblica. 

NUNCA  
- Valoriza a mensagem cristã 
para a vivência do amor 
humano e assume atitudes 
responsáveis na procura da 
felicidade pessoal e dos 
outros.  
-Identifica a paz como 
condição essencial para a 
convivência humana e 
elemento essencial da 
identidade cristã;  
- Discute os dados da ciência, 
sobre a origem do universo, 
do ser humano e do sentido 
da vida, com as diferentes 
experiências religiosas e 
mensagem bíblica. 
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ÉTICA E MORAL 

SEMPRE  
- Identifica os aspetos 
essenciais que caracterizam 
a Adolescência e discute a 
sua relevância na formação 
da personalidade e no 
desenvolvimento pessoal;  
- Valoriza a família, os outros 
e a sociedade para a 
construção da personalidade 
da pessoa;  
- Assume comportamentos 
de responsabilização social 
em relação à natureza e ao 
Homem. 

QUASE SEMPRE  
- Identifica os aspetos 
essenciais que caracterizam 
a Adolescência e discute a 
sua relevância na formação 
da personalidade e no 
desenvolvimento pessoal;  
- Valoriza a família, os outros 
e a sociedade para a 
construção da personalidade 
da pessoa;  
- Assume comportamentos 
de responsabilização social 
em relação à natureza e ao 
Homem. 

POR VEZES  
- Identifica os aspetos 
essenciais que caracterizam 
a Adolescência e discute a 
sua relevância na formação 
da personalidade e no 
desenvolvimento pessoal;  
- Valoriza a família, os outros 
e a sociedade para a 
construção da personalidade 
da pessoa;  
- Assume comportamentos 
de responsabilização social 
em relação à natureza e ao 
Homem. 

RARAMENTE  
- Identifica os aspetos 
essenciais que caracterizam 
a Adolescência e discute a 
sua relevância na formação 
da personalidade e no 
desenvolvimento pessoal;  
- Valoriza a família, os outros 
e a sociedade para a 
construção da personalidade 
da pessoa;  
- Assume comportamentos 
de responsabilização social 
em relação à natureza e ao 
Homem. 

NUNCA  
- Identifica os aspetos 
essenciais que caracterizam 
a Adolescência e discute a 
sua relevância na formação 
da personalidade e no 
desenvolvimento pessoal;  
- Valoriza a família, os outros 
e a sociedade para a 
construção da personalidade 
da pessoa;  
- Assume comportamentos 
de responsabilização social 
em relação à natureza e ao 
Homem. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO | EMRC – 8º. Ano - 2022/2023 
 

Áreas de competências do perfil dos alunos/as:    
 
Linguagens e textos (A); Informação e comunicação (B); Raciocínio e resolução de problemas(C); Pensamento crítico e pensamento criativo (D); 
Relacionamento interpessoal (E); Desenvolvimento pessoal e autonomia (F); Bem-estar, saúde e ambiente (G); Sensibilidade estética e artística (H); Saber 
científico, técnico e tecnológico (I); Consciência e domínio do corpo(J). 
 

 
Domínios 

 
Perfil dos alunos 

 

 
Aprendizagens específicas 

 

 
Instrumentos de 

Avaliação 

 
Religião e 

experiência 
religiosa  
 (25%) 

 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, J). 

Criativo (A, C, D, J). 

Crítico/Analítico (A, B, C, D, G). 

Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I). 

Respeitador da diferença/ do outro (A, 
B, E, F, H). 

Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, 
J). 

Questionador (A, F, G, I, J). 

Comunicador (A, B, D, E, H). 

Participativo/ colaborador (B, C, D, E, 
F). 

Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, I, 
J). 

Cuidador de si e do outro (B, E, F, G). 

- Discute o conceito de Ecologia como ponto de partida para um mundo habitável e sustentável;  
- Percebe o contributo do Cristianismo na construção da civilização ocidental;  
- Reconhece a Pessoa enquanto Ser livre e voltado para o bem; 

Empenho/motivação na 
realização das tarefas 
propostas. 

Questão-aula. 

Trabalho do aluno em 
sala de aula. 

Intervenções orais e 
escritas. 

Apresentações orais 
/;debates. 

Trabalhos 
individuais/grupo. 

Caderno diário.  

Auto e heterorreflexão. 

Registos de observação. 

 
 

Cultura e visão 
cristã da vida 

(25%)  

 

 
- Reconhece sinais de amor na família como espaço de abertura aos outros;  
- Reconhece na mensagem cristã a importância do amor e da fecundidade e suas implicações numa 
opção de vida;  
- Identifica factos históricos e razões sobre a separação entre as Igrejas cristãs; 

 
 

Ética e Moral 
(50%)  

 

 
- Valoriza atitudes e movimentos ecuménicos com base no apelo de Jesus para que “todos sejam 
um”;  
- Assume atitudes responsáveis promotoras de Liberdade;  
- Participa em iniciativas que promovam a proteção do outro e do mundo como casa comum 
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Domínios 
Descritores de níveis de desempenho 

Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

RELIGIÃO E EXPERIÊNCIA 
RELIGIOSA 

SEMPRE  
- Discute o conceito de 
Ecologia como ponto de 
partida para um mundo 
habitável e sustentável;  
- Percebe o contributo do 
Cristianismo na construção 
da civilização ocidental;  
- Reconhece a Pessoa 
enquanto Ser livre e voltado 
para o bem; 

QUASE SEMPRE  
- Discute o conceito de 
Ecologia como ponto de 
partida para um mundo 
habitável e sustentável;  
- Percebe o contributo do 
Cristianismo na construção 
da civilização ocidental;  
- Reconhece a Pessoa 
enquanto Ser livre e voltado 
para o bem; 

POR VEZES  
- Discute o conceito de 
Ecologia como ponto de 
partida para um mundo 
habitável e sustentável;  
- Percebe o contributo do 
Cristianismo na construção 
da civilização ocidental;  
- Reconhece a Pessoa 
enquanto Ser livre e voltado 
para o bem; 

RARAMENTE  
- Discute o conceito de 
Ecologia como ponto de 
partida para um mundo 
habitável e sustentável;  
- Percebe o contributo do 
Cristianismo na construção 
da civilização ocidental;  
- Reconhece a Pessoa 
enquanto Ser livre e voltado 
para o bem; 

NUNCA  
- Discute o conceito de 
Ecologia como ponto de 
partida para um mundo 
habitável e sustentável;  
- Percebe o contributo do 
Cristianismo na construção 
da civilização ocidental;  
- Reconhece a Pessoa 
enquanto Ser livre e voltado 
para o bem; 

CULTURA CRISTÃ E VISÃO 
CRISTÃ DA VIDA 

SEMPRE  
- Reconhece sinais de amor 
na família como espaço de 
abertura aos outros;  
- Reconhece na mensagem 
cristã a importância do amor 
e da fecundidade e suas 
implicações numa opção de 
vida;  
- Identifica factos históricos 
e razões sobre a separação 
entre as Igrejas cristãs; 

QUASE SEMPRE  
- Reconhece sinais de amor 
na família como espaço de 
abertura aos outros;  
- Reconhece na mensagem 
cristã a importância do amor 
e da fecundidade e suas 
implicações numa opção de 
vida;  
- Identifica factos históricos 
e razões sobre a separação 
entre as Igrejas cristãs; 

POR VEZES 
- Reconhece sinais de amor 
na família como espaço de 
abertura aos outros;  
- Reconhece na mensagem 
cristã a importância do amor 
e da fecundidade e suas 
implicações numa opção de 
vida;  
- Identifica factos históricos 
e razões sobre a separação 
entre as Igrejas cristãs; 

RARAMENTE  
- Reconhece sinais de amor 
na família como espaço de 
abertura aos outros;  
- Reconhece na mensagem 
cristã a importância do amor 
e da fecundidade e suas 
implicações numa opção de 
vida;  
- Identifica factos históricos 
e razões sobre a separação 
entre as Igrejas cristãs; 

NUNCA  
- Reconhece sinais de amor 
na família como espaço de 
abertura aos outros;  
- Reconhece na mensagem 
cristã a importância do amor 
e da fecundidade e suas 
implicações numa opção de 
vida;  
- Identifica factos históricos e 
razões sobre a separação 
entre as Igrejas cristãs; 

ÉTICA E MORAL 

SEMPRE  
- Valoriza atitudes e 
movimentos ecuménicos 
com base no apelo de Jesus 
para que “todos sejam um”; 
- Assume atitudes 
responsáveis promotoras de 
Liberdade;  
- Participa em iniciativas que 
promovam a proteção do 
outro e do mundo como 

casa comum. 

QUASE SEMPRE  
- Valoriza atitudes e 
movimentos ecuménicos 
com base no apelo de Jesus 
para que “todos sejam um”; 
- Assume atitudes 
responsáveis promotoras de 
Liberdade;  
- Participa em iniciativas que 
promovam a proteção do 
outro e do mundo como 

casa comum. 

POR VEZES  
- Valoriza atitudes e 
movimentos ecuménicos 
com base no apelo de Jesus 
para que “todos sejam um”; 
- Assume atitudes 
responsáveis promotoras de 
Liberdade;  
- Participa em iniciativas que 
promovam a proteção do 
outro e do mundo como 

casa comum. 

RARAMENTE  
- Valoriza atitudes e 
movimentos ecuménicos 
com base no apelo de Jesus 
para que “todos sejam um”; 
- Assume atitudes 
responsáveis promotoras de 
Liberdade;  
- Participa em iniciativas que 
promovam a proteção do 
outro e do mundo como 

casa comum. 

NUNCA  
- Valoriza atitudes e 
movimentos ecuménicos 
com base no apelo de Jesus 
para que “todos sejam um”; 
- Assume atitudes 
responsáveis promotoras de 
Liberdade;  
- Participa em iniciativas que 
promovam a proteção do 
outro e do mundo como 

casa comum. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO | EMRC – 9º. Ano - 2022/2023 
 

Áreas de competências do perfil dos alunos/as:    
 
Linguagens e textos (A); Informação e comunicação (B); Raciocínio e resolução de problemas(C); Pensamento crítico e pensamento criativo (D); 
Relacionamento interpessoal (E); Desenvolvimento pessoal e autonomia (F); Bem-estar, saúde e ambiente (G); Sensibilidade estética e artística (H); Saber 
científico, técnico e tecnológico (I); Consciência e domínio do corpo(J). 
 

 
Domínios 

 
Perfil dos alunos 

 

 
Aprendizagens específicas 

 

 
Instrumentos de 

Avaliação 

 
Religião e 

experiência 
religiosa  
 (25%) 

 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, J). 

Criativo (A, C, D, J). 

Crítico/Analítico (A, B, C, D, G). 

Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I). 

Respeitador da diferença/ do outro (A, 
B, E, F, H). 

Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, 
J). 

Questionador (A, F, G, I, J). 

Comunicador (A, B, D, E, H). 

Participativo/ colaborador (B, C, D, E, 
F). 

Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, I, 
J). 

Cuidador de si e do outro (B, E, F, G). 

- Reconhece a vida como dádiva de Deus, um direito primordial e como bem inviolável;  
- Identifica a problemática da existência de Deus no diálogo crença vs razão;  
- Discute várias formas de recusa de Deus: ateísmo, agnosticismo e relativismo. 

Empenho/motivação na 
realização das tarefas 
propostas. 

Questão-aula. 

Trabalho do aluno em 
sala de aula. 

Intervenções orais e 
escritas. 

Apresentações orais 
/;debates. 

Trabalhos 
individuais/grupo. 

Caderno diário.  

Auto e heterorreflexão. 

Registos de observação. 

 
 

Cultura e visão 
cristã da vida 

(25%)  

 

 
- Compreende o núcleo central do cristianismo que assume o humano como Imagem e Semelhança 
de Deus;  
- Reconhece, na mensagem bíblica, a bondade e a grandeza de Deus como um apelo à construção de 
um mundo solidário;  
- Relaciona Vocação e Profissão na importância da construção de um projeto de vida; 

 
 

Ética e Moral 
(50%)  

 

 
- Percebe criticamente factos sociais sobre a situação de grupos minoritários e em desvantagem 
social onde a dignidade da vida humana se encontra ameaçada;  
- Participa em ações promotoras da dignidade da vida humana e de proximidade;  
- Mobiliza valores para a concretização de um projeto de vida humana para a sua realização pessoal e 
no serviço aos outros 
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Domínios 
Descritores de níveis de desempenho 

Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

RELIGIÃO E EXPERIÊNCIA 
RELIGIOSA 

SEMPRE  
- Reconhece a vida como 
dádiva de Deus, um direito 
primordial e como bem 
inviolável;  
- Identifica a problemática 
da existência de Deus no 
diálogo crença vs razão;  
- Discute várias formas de 
recusa de Deus: ateísmo, 
agnosticismo e relativismo 

QUASE SEMPRE  
- Reconhece a vida como 
dádiva de Deus, um direito 
primordial e como bem 
inviolável;  
- Identifica a problemática 
da existência de Deus no 
diálogo crença vs razão;  
- Discute várias formas de 
recusa de Deus: ateísmo, 
agnosticismo e relativismo 

POR VEZES  
- Reconhece a vida como 
dádiva de Deus, um direito 
primordial e como bem 
inviolável;  
- Identifica a problemática 
da existência de Deus no 
diálogo crença vs razão;  
- Discute várias formas de 
recusa de Deus: ateísmo, 
agnosticismo e relativismo 

RARAMENTE  
- Reconhece a vida como 
dádiva de Deus, um direito 
primordial e como bem 
inviolável;  
- Identifica a problemática da 
existência de Deus no 
diálogo crença vs razão;  
- Discute várias formas de 
recusa de Deus: ateísmo, 
agnosticismo e relativismo 

NUNCA  
- Reconhece a vida como 
dádiva de Deus, um direito 
primordial e como bem 
inviolável;  
- Identifica a problemática da 
existência de Deus no 
diálogo crença vs razão;  
- Discute várias formas de 
recusa de Deus: ateísmo, 
agnosticismo e relativismo 

CULTURA CRISTÃ E VISÃO 
CRISTÃ DA VIDA 

SEMPRE  
- Compreende o núcleo 
central do cristianismo que 
assume o humano como 
Imagem e Semelhança de 
Deus;  
- Reconhece, na mensagem 
bíblica, a bondade e a 
grandeza de Deus como um 
apelo à construção de um 
mundo solidário;  
- Relaciona Vocação e 
Profissão na importância da 
construção de um projeto de 
vida; 

QUASE SEMPRE  
- Compreende o núcleo 
central do cristianismo que 
assume o humano como 
Imagem e Semelhança de 
Deus;  
- Reconhece, na mensagem 
bíblica, a bondade e a 
grandeza de Deus como um 
apelo à construção de um 
mundo solidário;  
- Relaciona Vocação e 
Profissão na importância da 
construção de um projeto de 
vida; 

POR VEZES 
- Compreende o núcleo 
central do cristianismo que 
assume o humano como 
Imagem e Semelhança de 
Deus;  
- Reconhece, na mensagem 
bíblica, a bondade e a 
grandeza de Deus como um 
apelo à construção de um 
mundo solidário;  
- Relaciona Vocação e 
Profissão na importância da 
construção de um projeto de 
vida; 

RARAMENTE  
- Compreende o núcleo 
central do cristianismo que 
assume o humano como 
Imagem e Semelhança de 
Deus;  
- Reconhece, na mensagem 
bíblica, a bondade e a 
grandeza de Deus como um 
apelo à construção de um 
mundo solidário;  
- Relaciona Vocação e 
Profissão na importância da 
construção de um projeto de 
vida; 

NUNCA  
- Compreende o núcleo 
central do cristianismo que 
assume o humano como 
Imagem e Semelhança de 
Deus;  
- Reconhece, na mensagem 
bíblica, a bondade e a 
grandeza de Deus como um 
apelo à construção de um 
mundo solidário;  
- Relaciona Vocação e 
Profissão na importância da 
construção de um projeto de 
vida; 

ÉTICA E MORAL 

SEMPRE  
- Percebe criticamente factos 
sociais sobre a situação de 
grupos minoritários e em 
desvantagem social onde a 
dignidade da vida humana se 
encontra ameaçada;  
- Participa em ações 
promotoras da dignidade da 

QUASE SEMPRE  
- Percebe criticamente factos 
sociais sobre a situação de 
grupos minoritários e em 
desvantagem social onde a 
dignidade da vida humana se 
encontra ameaçada;  
- Participa em ações 
promotoras da dignidade da 

POR VEZES  
- Percebe criticamente factos 
sociais sobre a situação de 
grupos minoritários e em 
desvantagem social onde a 
dignidade da vida humana se 
encontra ameaçada;  
- Participa em ações 
promotoras da dignidade da 

RARAMENTE  
- Percebe criticamente factos 
sociais sobre a situação de 
grupos minoritários e em 
desvantagem social onde a 
dignidade da vida humana se 
encontra ameaçada;  
- Participa em ações 
promotoras da dignidade da 

NUNCA  
- Percebe criticamente factos 
sociais sobre a situação de 
grupos minoritários e em 
desvantagem social onde a 
dignidade da vida humana se 
encontra ameaçada;  
- Participa em ações 
promotoras da dignidade da 
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vida humana e de 
proximidade;  
- Mobiliza valores para a 
concretização de um projeto 
de vida humana para a sua 
realização pessoal e no 
serviço aos outros.  

vida humana e de 
proximidade;  
- Mobiliza valores para a 
concretização de um projeto 
de vida humana para a sua 
realização pessoal e no 
serviço aos outros. 

vida humana e de 
proximidade;  
- Mobiliza valores para a 
concretização de um projeto 
de vida humana para a sua 
realização pessoal e no 
serviço aos outros. 

vida humana e de 
proximidade;  
- Mobiliza valores para a 
concretização de um projeto 
de vida humana para a sua 
realização pessoal e no 
serviço aos outros. 

vida humana e de 
proximidade;  
- Mobiliza valores para a 
concretização de um projeto 
de vida humana para a sua 
realização pessoal e no 
serviço aos outros. 

 


