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Introdução 

De acordo com as orientações programáticas da disciplina, a avaliação: 

“É um meio necessário para se atingir um fim (melhoria da aprendizagem dos alunos), mas não é um fim 

em si mesma; 

É parte integrante de todo o processo de ensino-aprendizagem e a sua natureza interna deve ser 

formativa, contínua e sistemática; 

Exige a diversificação das técnicas, meios e instrumentos de avaliação, em função dos objetivos e das 

finalidades definidas”; 

Exprime-se sobre a forma de auto e heteroavaliação e tem em consideração a progressão do aluno ao 

longo do ano. 

1. Modalidades 

Segundo a portaria nº 259/2006 de 14 de Março, a avaliação das aprendizagens compreende as 

modalidades de avaliação formativa e sumativa: 

A avaliação diagnóstica, integrada na avaliação formativa, deverá ser aplicada no início do ano letivo e em situações 

de verificação de reduzido nível de consecução dos objetivos.  

A avaliação formativa permitirá, por um lado, ajudar o aluno a aprender, identificando as suas dificuldades, 

reformulando os seus métodos de trabalho e reconstruindo os seus saberes. Por outro lado, permitirá ao professor 

aperfeiçoar os processos de ensino-aprendizagem. 

A avaliação sumativa terá lugar no momento final de cada período, com a consequente classificação dos alunos. 

 



 

2. Conhecimentos/competências e comportamento 

Na avaliação final de período serão tidos em conta os seguintes domínios:  
 
Conhecimentos e competências – referente aos conteúdos dos programas e capacidade de os articular e 
problematizar.   
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Testes e 

trabalhos 

de 

natureza 

sumativa 

 Domínio dos conteúdos lecionados 

 Rigor e correção da terminologia filosófica 

 Clareza do discurso 

 Autonomia na reflexão e na crítica 

 Capacidade de análise e de síntese 

 Capacidade de concetualização 

 Capacidade de problematização 

 Competência argumentativa 
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Plano 

comporta

mental 

 Responsabilidad

e e integridade 

 Excelência e 

exigência 

 Curiosidade, 

reflexão e 

inovação 

 Cidadania e 

participação 

 Liberdade 

 Respeitar-se, agir eticamente, tendo em 

consideração ponderações próprias e 

alheias. 

 Pautar-se pelo rigor, qualidade, 

perseverança e autonomia. 

 Procurar novas soluções, aprendendo. 

 Respeitar a diversidade, ser interventivo, 

ser solidário e pacificador. 

 Ser autónomo, respeitando o outro, 

sendo democrático, respeitador, 

imparcial. 

 Colaborador 

 Conhecedor/ 

Sabedor/ 

Culto/ 

Informado 

 Problematiza

dor 

 Crítico 

 Analítico 

 Responsável/

Autónomo 

Tendo em conta os diferentes planos, considerou-se que: 

 Os testes e trabalhos de natureza sumativa são um indicador essencial no processo de avaliação dos 

conhecimentos e das competências antes referidas, pelo que deverá haver, no mínimo, dois momentos 

formais de avaliação, por período. Trabalhos (individuais e/ou de grupo) de longa duração poderão ser 

programados, devendo o professor orientar e acompanhar a sua realização com rigor. A sua ponderação é de 

60% em cada momento da avaliação interna. Eles deverão permitir ao aluno recolher informações úteis sobre 

o modo como está a decorrer a sua aprendizagem e, ao professor, acrescentar elementos e tarefas mais 

diversificadas que concorram para uma avaliação mais completa e mais justa dos alunos.  

 O trabalho em contexto de aula deverá ser devidamente valorizado pois é nesse espaço de relação do 

professor com os alunos, dos alunos com o professor e dos alunos entre si que verdadeiramente se faz a 

síntese dos quatro pilares educativos referidos no início deste documento. A sua ponderação é de 40% em 

cada momento de avaliação interna, incluindo aí os principais itens respeitantes ao plano comportamental, 

tendo sempre em vista o princípio da avaliação contínua. 

 

                                                        
ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS (ACPA): 
A) Linguagens e textos; 
B) Informação e comunicação; 
C) Raciocínio e resolução de problemas; 
D) Pensamento crítico e pensamento criativo; 
E) Relacionamento interpessoal; 
F) Desenvolvimento pessoal e autonomia; 
G) Bem-estar, saúde e ambiente; 
H) Sensibilidade estética e artística; 
I) Saber científico, técnico e tecnológico; 
J) Consciência e domínio do corpo. 


