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ESCOLA SECUNDÁRIA DO RESTELO 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FILOSOFIA 
ENSINO SECUNDÁRIO 2019/2020 – 3º Período 

 
Domínios de Apren-
dizagens e Compe-
tências 

Indicadores de avaliação Instrumentos de 
Avaliação 

Ponderação 

APRENDER A CONHE-
CER 

(CONCEPTUAL/SABER) 

O aluno adquire aprendizagens disciplinares, defi-
nidas por anos de escolaridade, tendo por referên-
cia os documentos curriculares em vigor. 

Testes feitos em 
aulas síncronas. 
  
Ensaio e/ou traba-
lho de pesquisa (in-
dividual ou em gru-
po). 

 
 

 
60% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRENDER A FAZER 
(PROCEDIMENTAL/SABER 

FAZER) 
 
 
 
 
 

SOCIAIS/ATITUDINAIS   
(SABER SER) 

Utiliza o vocabulário e os conceitos específicos da 
disciplina. 
Compreende e discute conceitos, problemas e te-
mas filosóficos. 
Utiliza corretamente a Língua Portuguesa. 
Seleciona e organiza a informação. 
Interpreta dados, textos, factos. 
Aplica os conhecimentos adquiridos. 
Articula os novos saberes com outros já adquiridos. 
Mobiliza conhecimentos para fundamentar idei-
as/argumentos. 
Integra conhecimentos de diversas áreas disciplina-
res. 
Desenvolve atitudes de questionamento perante os 
saberes transmitidos. 
Reconhece diferentes sistemas de valores e distin-
tos quadros de valoração.  
Mostra autonomia, organização e espírito de inicia-
tiva. 
Revela autonomia, responsabilidade e espírito crí-
tico na realização de trabalhos. 
Adquire o gosto pelo confronto de ideias e argu-
mentos num quadro de tolerância e pluralidade. 
Desenvolve a capacidade de selecionar a informa-
ção, avaliando criticamente as fontes. 
Desenvolve atitudes de curiosidade e de interesse 
por situações e problemas culturais. 
Desenvolve atitudes de questionamento perante os 
saberes transmitidos. 
Desenvolve a capacidade de autoavaliar as suas 
aprendizagens. 
Manifesta abertura à avaliação das suas ideias e 
convicções pessoais pelos outros. 
Desenvolve a consciência dos seus deveres cívicos 
enquanto membro de uma comunidade. 

Fichas de trabalho 
assíncronas. 
 
Comunicação oral. 
 
Resumo de peque-
nos vídeos. 
 
Cumprimento dos 
trabalhos de casa. 
 
Apresentação estru-
turada de um tema 
e sua comunicação 
oral e/ou escrita. 
 
 

 20% 

 
 
 
 

APRENDER A VIVER 

JUNTOS 
 
E 
 

APRENDER A SER 

 

Cumpre o dever de assiduidade/pontualidade. 
Cumpre as orientações relativas à aprendizagem. 
Cumpre as tarefas solicitadas (em aula e em casa) 
dentro dos prazos estipulados. 
Participa nas atividades (na aula e fora dela). 
Revela regularidade na melhoria dos resultados 
(progresso). 
Persevera na realização do trabalho e no desenvol-
vimento de capacidades. 
Apresenta rigor e seriedade na execução das tare-
fas. 

Verificação da assi-
duidade e pontuali-
dade nas aulas sín-
cronas. 
 
Verificação do tra-
balho realizado. 
 
Participação. 
 
Auto e heteroavalia-
ção. 

20% 
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Será concedido um peso de 70% à avaliação do 2º período e de 30% à do 3º período. 
 
No caso dos alunos do 11º ano: 
Os alunos que comparecerem nas aulas presenciais terão a sua avaliação segundo o explicitado anterior-
mente (avaliação dos 1º e 2º períodos e da sua prestação no ensino à distância - 3º período), mas de molde 
a nunca prejudicar um aluno cuja prestação diminua nesta última fase (aulas presenciais).  
No que diz respeito aos alunos que não comparecerem às aulas presenciais a sua avaliação englobará apenas 
a avaliação dos 1º e 2º períodos e da sua prestação no ensino à distância. 

 

 
CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVAS ESCRITAS E TRABALHOS: 

➢ Adequação às questões propostas 
➢ Rigor terminológico, análise e interpretação dos textos apresentados 
➢ Capacidade de problematização 
➢ Exposição coerente (respeito pelos conteúdos e articulação consistente) 
➢ Correção da expressão escrita 
➢ Bom uso de citações e de exemplos 

 

 


