Disciplina de Filosofia
(11.º Ano)
Critérios, domínios e instrumentos de avaliação
Definidos em sede do Grupo de Filosofia (Grupo 410) e do Departamento de Ciências Sociais e Humanas e
aprovados pelo Conselho Pedagógico da Escola Secundária S. Pedro.

Critérios gerais

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

%

Áreas de competências (conhecimentos, capacidades e atitudes)

90

Princípios e valores
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Áreas de competências (conhecimentos, capacidades e atitudes)

DOMÍNIOS

INSTRUMENTOS

COMPETÊNCIAS (operacionais): Investiga; conhece/sabe; - Testes de Avaliação de
concetualiza; questiona/problematiza; analisa;
Competências1.
organiza/sistematiza; argumenta; redige; comunica;
- Intervenções/exposições orais e
cria/inova/empreende; aplica; resolve;
trabalhos produzidos (individuais,
colabora/participa; respeita/valoriza.
em pares ou em grupo).
- Investiga de forma criteriosa, seleciona, organiza,
compara, valida, mobiliza e empreende uma utilização
crítica da informação, recorrendo a fontes,
instrumentos e recursos diversificados, no respeito pela
propriedade intelectual.
- Compreende os conteúdos programáticos abordados,
reconhecendo domínios temáticos, conceções, autores,
conceitos, questões/problemas, teses, teorias e
argumentos.
- Conhece, formula e aplica adequadamente conceitos
nucleares de cada unidade e subunidade programáticas.
- Identifica e formula questões/problemas e teses.
- Deteta falácias e constrói argumentos e contraargumentos sólidos.
- Analisa e interpreta fontes diversas, como textos,
imagens, apresentações, vídeos, filmes/documentários
ou palestras/colóquios (com ou sem questões ou guiões
preestabelecidos).
- Resolve exercícios, elabora trabalhos em diferentes
formatos, produz ensaios e redige textos (num quadro
de boa estruturação sintática, compreensão,
reflexividade, coerência de ideias e consistência

Grelha Individual de Participação
e Registo Avaliativo de
Produções entregues ou
apresentadas ao docente.
1

Aplicação de, no mínimo, 2 testes por
período letivo. No 3.º período, um
dos testes previstos é substituído por
um trabalho de projeto, realizado em
grupo e em conformidade com
disposições inscritas na planificação
da disciplina, que terá um peso de
30% no total dos 70% atribuídos aos
testes. Salvaguarda-se a
possibilidade, por opção do docente,
de os alunos de cada grupo terem
que empreender a defesa oral do
trabalho produzido.

%
70
20

Princípios e valores

argumentativa).
- Expõe de forma clara e fundamentada ideias e pontos
de vista com recurso a diferentes sistemas ou
plataformas de produção/comunicação, nas
modalidades oral, escrita, visual e multimodal.
- Domina, gradualmente, diferentes literacias
(capacidades de leitura e escrita em diferentes
suportes, transformando informação em conhecimento
e desenvolvimento).
- Manifesta espírito questionador, debate criticamente,
mostra-se autónomo e evidencia capacidades
argumentativas (face a temáticas, situações e
problemáticas próprias dos saberes, da história das
ideias, da ciência e da sociedade contemporânea).
- Convoca conhecimentos e abordagens criativas/
adaptativas/empreendedoras.
- Manifesta interesse/empenho e trabalha.
- Interage adequadamente e é produtivo em grupo.
- Valoriza os saberes, as técnicas e as artes.
Observação Sistemática e Ficha
- Desenvolve uma consciência ética, política, ecológica e Individual de Autoavaliação.
estética, interessando-se e participando na resolução
dos problemas que afetam a humanidade, mobilizando
na sua reflexão os conhecimentos filosóficos adquiridos.
- Manifesta apreço pela sociedade democrática, pelo
debate democrático, pela cidadania e participação, pela
dignidade humana, pela solidariedade e pela
diversidade cultural.
- Contribui para um ambiente favorecedor das
aprendizagens e atua com espírito colaborativo e
abertura.
- Manifesta um sistema de valores que integra
cumprimento de deveres, responsabilidade e
integridade, excelência e exigência, curiosidade e
reflexão, tolerância, respeito e compromisso com a
liberdade.
- Atua em conformidade com os deveres de aluno
(Regulamento Interno) e justifica a sua forma de estar e
de agir dentro e fora da sala de aula.
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Nota 1: A ausência injustificada do aluno a qualquer tipo de avaliação programada implica a atribuição de
zero pontos nessa avaliação.
Nota 2: Qualquer fraude ou tentativa de fraude (devidamente comprovada) num instrumento de avaliação
será punida com a sua anulação total ou parcial, sem prejuízo de eventual responsabilidade disciplinar do
aluno.
Nota 3: - No segundo e terceiro períodos, a classificação a atribuir resulta da média aritmética das
classificações obtidas em cada um dos instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano letivo
(com a devida ponderação), devendo, contudo, ser sempre considerada a evolução das aprendizagens.
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