
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE 

CURSOS CIENTÍFICO
 
 

 

Obs.: Ter-se-ão em consideração, no Domínio das Atitudes, aspetos como: utilização do material indispensável para o trabalho (manual e cad

pelo cumprimento de prazos e horários, nível de cumprimento de normas e das 

assiduidade e da pontualidade 

 

Domínios 

• Conhecimentos 

• Competências 

• Domínio dos conteúdos lecionados

• Capacidade de análise, de interpretação, de 
argumentação e de problematização

• Organização dos conteúdos e aplicação dos 
conceitos 

• Autonomia na reflexão e na crítica

• Rigor e correção linguística

• Clareza do texto escrito / correção sintática do 
texto 

• Fluência e assertividade na linguagem oral

• Coerência lógica do texto escrito e da 
linguagem oral 

• Atitudes 

• Pontualidade 

• Comportamento 

• Cooperação interpares 

 

 

 

 

Escola Secundária da Amadora 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE Filosofia - 10º e 11º Ano 

CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS – ENSINO RECORRENTE NOTURNO 

ão em consideração, no Domínio das Atitudes, aspetos como: utilização do material indispensável para o trabalho (manual e cad

pelo cumprimento de prazos e horários, nível de cumprimento de normas e das tarefas, relação com os outros, hábitos de trabalho e autonomia, registo da 

Instrumentos 

Domínio dos conteúdos lecionados 

Capacidade de análise, de interpretação, de 
argumentação e de problematização 

conteúdos e aplicação dos 

Autonomia na reflexão e na crítica 

Rigor e correção linguística 

Clareza do texto escrito / correção sintática do 

Fluência e assertividade na linguagem oral 

Coerência lógica do texto escrito e da 

• Testes sumativos  

• Atividades na aula: 
 

� Fichas formativas 
� Produções escritas 
� Projetos de pesquisa 
� Portefólios 
� Oralidade (exposições orais) 
� Outros 

 

• Trabalho individual e/ou grupo 
 

OBS: No caso do trabalho de investigação individual e/ou 
em grupo, realizado de acordo com a orientação do 
professor, apresentado por escrito e defendido oralmente, 
poderá ter o mesmo peso de um teste. 

 

• Registos de aula 

• Fichas de Autoavaliação 

• Ficha de Heteroavaliação 

ão em consideração, no Domínio das Atitudes, aspetos como: utilização do material indispensável para o trabalho (manual e caderno), respeito 

tarefas, relação com os outros, hábitos de trabalho e autonomia, registo da 

Peso % 

70 % 

: No caso do trabalho de investigação individual e/ou 
realizado de acordo com a orientação do 

professor, apresentado por escrito e defendido oralmente, 

25 % 

 

 

05% 


