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Departamento de Ciências Sociais e Humanas – Grupo Disciplinar 410 

Critérios de Avaliação de Filosofia (10.º ano)            2018/2019 
 

Domínios de 
Competências 

Áreas de 
Competências 

Desempenhos em consonância com as 
Aprendizagens Essenciais 

Instrumentos de avaliação ** Ponderação 

SABER QUE 

Conhecimentos 
 

SABER FAZER 

Capacidades 

A – Linguagens e 
textos. 
B – Informação e 
comunicação. 
C – Raciocínio e 
resolução de 
problemas. 
D – Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo. 
I – Saber científico, 
técnico e 
tecnológico. 

- Identificar, indicar, designar e referir conceitos e saberes. 
- Reconhecer, explicitar, esclarecer e articular o significado de 
conceitos e saberes. 
- Reconhecer, representar graficamente, interpretar, explicar 
e relacionar conceitos e saberes. 
- Reconhecer, ordenar, analisar e aplicar conceitos, saberes e 
procedimentos na resolução de problemas. 
- Comunicar conceitos, saberes, raciocínios e ideias com 
clareza e rigor lógico. 
- Abordar situações novas com interesse, espírito de iniciativa, 
criatividade e espírito crítico. 
- Utilizar a tecnologia para descobrir, raciocinar, resolver 
problemas e comunicar. 
- Elaborar e apresentar os trabalhos de forma cuidada, 
organizada, criativa e autónoma. 

Testes escritos. *** 70% - 80% * 90% 

Fichas de trabalho. 
Trabalhos de pesquisa, 
individuais ou de grupo. 
Ensaios filosóficos. 
Questões de aula. 
Relatórios de aula. 
Fichas ou relatórios de 
leitura. 
Apresentações orais. 
Participação em debates. 
Trabalhos de casa. 
Fichas de observação. 

10% - 20% * 

Fichas de autoavaliação. 

SABER COOPERAR 

Atitudes 
E – Relacionamento 
interpessoal. 
F – Autonomia e 
desenvolvimento 
pessoal. 

- Colaborar nas tarefas, partilhando saberes e respeitando a 
opinião e o trabalho dos outros. 
- Cooperar, contribuindo ativamente para o desenvolvimento 
do processo de ensino e aprendizagem. 
- Aplicar métodos de trabalho, de modo sistemático e com 
autonomia. 
- Avaliar o trabalho, próprio e também dos outros, para 
identificar progressos, lacunas e dificuldades na 
aprendizagem. 

Portefólio. 
Caderno diário. 
Anotações, memorandos ou relatórios 
críticos de atividades de aprendizagem (por 
exemplo, visitas de estudo ou debates). 
Observação (pelo docente) do trabalho feito 
em aula e da qualidade da participação no 
processo de ensino e aprendizagem. 
Observação (pelo docente) de 
comportamentos e atitudes (favoráveis ao 
desenvolvimento do processo de ensino e 
aprendizagem). 
Fichas de observação. 

10% 

Fichas de autoavaliação. 
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SELEÇÃO E PONDERAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO APLICADOS 

(*) A tipologia e o peso dos instrumentos de avaliação aplicados são definidos para cada turma, dentro dos intervalos estabelecidos, tendo em conta a caracterização inicial 
da turma, o plano de atividades da turma e o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem.  

A tipologia e o peso dos instrumentos de avaliação aplicados são comunicados aos alunos e ao diretor de turma até ao fim da segunda semana de aulas de cada período. 

(**) Apenas os testes são de realização obrigatória nos três períodos letivos. O ensaio filosófico é de realização obrigatória no terceiro período. 

Os restantes instrumentos de avaliação são, em cada período, selecionados de entre os indicados.  

Além dos indicados, outros instrumentos de avaliação poderão ser aplicados desde que, cumulativamente, (1) sejam aprovados pelo grupo disciplinar e (2) decorram do 
plano de atividades da turma ou do desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem.  

(***) Por norma, são feitos dois testes em cada período, com igual peso, cada um com duração mínima de 60 minutos. 

Nos dois primeiros períodos, tendo em conta o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, de modo a favorecer a recuperação ou a consolidação das 
aprendizagens e por decisão exclusiva do docente, poderá ser feito um terceiro teste.  

No terceiro período, tendo em conta a caracterização inicial da turma, o plano de atividades da turma e o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, poderá 
ser feito apenas um teste, sendo o outro teste substituído por um trabalho de pesquisa, individual ou de grupo. Neste caso, o peso do teste será de 35% - 40%, e o peso do 
trabalho de pesquisa será igualmente de 35% - 40%.  

 

AVALIAÇÃO CONTÍNUA DO DESEMPENHO E PONDERAÇÃO DA PROGRESSÃO DO ALUNO 

Em cada período, a classificação atribuída reflete o desempenho e a progressão do aluno até ao final do período em avaliação.  

No segundo período, por norma, a classificação é atribuída de acordo com a seguinte ponderação: (P1 x 0,40) + (P2 x 0,60), em que P1 designa a ponderação dos resultados 
obtidos nos instrumentos de avaliação aplicados no primeiro período, arredondada às centésimas, e P2 designa a ponderação dos resultados obtidos nos instrumentos de 
avaliação aplicados no segundo período, arredondada às centésimas.  

No terceiro período, por norma, a classificação é atribuída de acordo com a seguinte ponderação: (P1 x 0,24) + (P2 x 0,36) + (P3 x 0,40), em que P1 designa a ponderação 
dos resultados obtidos nos instrumentos de avaliação aplicados no primeiro período, arredondada às centésimas, P2 designa a ponderação dos resultados obtidos nos 
instrumentos de avaliação aplicados no segundo período, arredondada às centésimas, e P3 designa a ponderação dos resultados obtidos nos instrumentos de avaliação 
aplicados no terceiro período, arredondada às centésimas.  

Em circunstâncias particulares, atendíveis e justificadas, outras ponderações poderão ser aplicadas desde que, cumulativamente, sejam aprovadas (1) pelo grupo disciplinar 
e (2) pelo conselho de turma.  

 


