DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
Critérios de Avaliação de Filosofia - 410
Ensino Secundário
Disciplina de Filosofia
INDICADORES

·Compreensão, aquisição e aplicação de conhecimentos
·Mobilizar
conhecimentos
relativos
aos
conteúdos
programáticos.
·Analisar documentos de natureza diversa.
·Dominar a terminologia específica de Psicologia.
·Comunicar com correção conhecimentos de Psicologia em
Língua Portuguesa

2 provas de avaliação
escrita por período (1º
e 2º)
1 trabalho escrito (3º)

85%

Oralidade e cumprimento de tarefas.
·Participação oral na aula (voluntária e solicitada).
·Oportunidade e pertinência na participação.
·Concretização das tarefas de aula e de casa.
·Colaboração nas atividades.
·Demonstrar capacidade de pesquisa, organização, seleção e
tratamento da informação.
·Domínio das novas tecnologias (TIC).
·Educação para a cidadania.

Fichas formativas.
Análise de trabalhos
individuais ou de
grupo.
Observação direta.

TRABALHO DE AULA

APRENDIZAGENS/CONHECIMENTOS/
CAPACIDADES (95 %)

Domínio cognitivo

TESTES ESCRITOS

ANO LETIVO DE 2017-2018
INSTRUMENTOS/MEIOS
(%)
DE AVALIAÇÃO

10%

COMPORTAMENTO/ATITUDES/ VALORES

Empenho do aluno na aprendizagem




Ser assíduo e pontual.
Revelar hábitos de estudo e de trabalho autónomo.
Mostrar iniciativa, empenho e participação nas atividades
propostas

Realizar os trabalhos propostos com regularidade.
 Manifestar atitudes de curiosidade intelectual e interesse.
 Avaliar criticamente o seu trabalho.
Organização do aluno na sua aprendizagem
•. Apresentar o material necessário.
•. Apresentar o caderno diário organizado.

- Observação direta
focada na qualidade
das intervenções e
autonomia dos
alunos (trabalhos de
casa e de aula)
- Grelhas de auto e
heteroavaliação

5%

Relacionamento interpessoal e de grupo
•. Respeitar as convicções e atitudes dos outros.
•. Manifestar atitudes de cooperação, sentido de liberdade e
responsabilidade.
•. Respeitar a comunidade escolar.
•. Cumprir o disposto no Regulamento Interno do
Agrupamento.

NOTA: A leitura da presente síntese não substitui a consulta do documento relativo aos Critérios de Avaliação da
Disciplina de Filosofia.
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