
           

   

 

    

 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas - GRUPO 410 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FILOSOFIA - 10º ANO/11ºANO 

 
 

 
COMPETÊNCIAS 

 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

DESCRITORES DO PERFIL DO 
ALUNO 

 
INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
Capacidades 
 
 
 
 
 
 
Conhecimentos 

 
PROBLEMATIZAÇÃO  

 Identificar, formular e relacionar com clareza e rigor problemas 
filosóficos e justificar a sua pertinência. 

 
CONCEPTUALIZAÇÃO  

 Identificar, clarificar e relacionar com clareza e rigor conceitos 
filosóficos, mobilizando-os na compreensão e formulação de 
problemas, teses e argumentos filosóficos 

 
ARGUMENTAÇÃO 

 Identificar, formular teorias, teses e argumentos filosóficos, aplicando 
os instrumentos operatórios da lógica formal e informal, avaliando os 
seus pontos fortes e fracos. 

 Comparar e avaliar criticamente, pelo confronto de teses e argumentos, 
as teorias dos filósofos apresentadas a estudo. 

 Determinar as implicações filosóficas e práticas de uma teoria ou tese 
filosófica. 

 Assumir posições pessoais com clareza e rigor, mobilizando 
conhecimentos filosóficos e avaliando teses, argumentos e contra-
argumentos. 

 
INTERPRETAÇÃO e HERMENÊUTICA  

 Domínio e aplicação de técnicas de análise textual. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  
 
Criativo 
(A, C, D, J) 
 
Crítico/Analítico 
 (A, B, C, D, G) 
 
Indagador/ Investigador 
(C, D, F, H, I) 
 
Respeitador da diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H) 
 
Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 
 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 

 
 

 Provas individuais 
de avaliação 
presencial 

 
 

 Tarefas 
individuais ou de 
grupo de carácter 
presencial ou não 
presencial 

 
 

 Observação do 
envolvimento na 
dinâmica da aula 



           

   

 

    

 

 
 

Atitudes 

 

 Responsabilidade 

 Autonomia 

 Relações Interpessoais 

Participativo/ colaborador 
(B, C, D, E, F) 
 
Responsável/ autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
 
Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G) 

 
 

 Observação e 
registos 

- A classificação final considera com o mesmo peso relativo a classificação obtida em cada período. 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FILOSOFIA PARA ENSINO À DISTÂNCIA - 10º ANO/11ºANO 

 
 

 
COMPETÊNCIAS 

 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

DESCRITORES DO PERFIL DO 
ALUNO 

 
INSTRUMENTOS 

 
 
Capacidades 
 
 
 
Conhecimentos 
 
Atitudes 

ARGUMENTAÇÃO 

 Identificar, formular teorias, teses e argumentos filosóficos, aplicando 
os instrumentos operatórios da lógica formal e informal, avaliando os 
seus pontos fortes e fracos. 

 Comparar e avaliar criticamente, pelo confronto de teses e argumentos, 
as teorias dos filósofos apresentadas a estudo. 

 Determinar as implicações filosóficas e práticas de uma teoria ou tese 
filosófica. 

 Assumir posições pessoais com clareza e rigor, mobilizando 
conhecimentos filosóficos e avaliando teses, argumentos e contra-
argumentos. 

 

 Responsabilidade 

 Autonomia 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  
Criativo 
(A, C, D, J) 
Crítico/Analítico 
 (A, B, C, D, G) 
Indagador/ Investigador 
(C, D, F, H, I) 
Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I, J) 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
Responsável/ autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 

 

 
 

Tarefas 
individuais ou de 
grupo de carácter 
não presencial 

 
 

 
 
 
 
Registos de 
cumprimento das 
tarefas. 


