MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Agrupamento de Escolas de Ovar - Escola Secundária José Macedo Fragateiro

Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Critérios de Avaliação de FILOSOFIA 10.º/11.º ANO
Ensino Secundário

Atitudes/
Valores (Saber ser,
estar, agir)

Aprendizagens/Conhecimentos
(Saber e Saber-Fazer)

Domínio
de
Avaliação

Capacidades a desenvolver/descritores
de avaliação

%

1. Problematização
Identifica problemas e disciplinas filosóficos.
Enuncia problemas filosóficos.
Relaciona problemas filosóficos entre si.
Reconhece a relevância dos problemas.
Desenvolve a atitude crítica.

20%

2. Argumentação
Constrói correctamente argumentos pró e
contra uma determinada perspectiva.
Avalia argumentos.
Produz textos argumentativos (composições
filosóficas, dissertações, comentários…)

20%

3. Conceptualização
Identifica e explica teorias.
Compara teorias.
Confronta a teoria com críticas.
Lê e compreende diferentes discursos.
Identifica o tema e teses na análise de um
discurso.

40%

4. Mobilização de Conhecimentos
Aplica estratégias de trabalho individual e/ou
em equipa (segundo metodologias propostas)
Pesquisa de forma autónoma e utiliza
critérios de qualidade na selecção da
informação

10%

5. Comunicação
Expõe, de forma correcta e clara, a
informação.
Estrutura devidamente as dissertações.
Usa adequadamente a terminologia filosófica.

10%

Funcionamento da aula

40%

Envolvimento nas tarefas

40%

Material escolar

10%

Pontualidade

10%

Instrumentos de Avaliação

%

%

Grupo I

Produções escritas (Testes
escritos, Ensaios, Trabalhos
orientados)

70%

90%

Grupo II

Outros trabalhos na sala de
aula (individuais/grupo)

30%

Fichas de trabalho (na aula
ou em TPC)
Debates

Observação Directa
10%
Registos de Observação na aula

Operacionalização:
A classificação atribuída em cada período letivo é uma síntese quantificada que deve traduzir a
evolução das aprendizagens naquele momento de avaliação, evidenciando a progressão global do
aluno nos domínios acima referidos. Desta forma, o resultado obtido em cada período é calculado
com base na média ponderada das competências manifestadas no desempenho inerente a objetivos
/ metas estabelecidos pelo programa de cada disciplina. Os alunos que participem nas atividades
promovidas pela escola são bonificados em 1 valor no final da avaliação do 3º período.

