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✓ A Área de Integração, constituindo uma área de saberes interdisciplinares, deve ser integradora de competências. Nessa perspetiva, as AE desta disciplina estão estruturadas em 3 grandes Áreas designadas por: “A Pessoa”, 
“A Sociedade” e “O Mundo”. Cada uma das Áreas organiza-se em 3 Unidades Temáticas (UT), sendo cada Unidade Temática composta por 3 Temas-problema (TP).O nível de consecução alcançado por cada aluno/a é o que 
decorre da ponderação em partes iguais dos resultados obtidos nos diferentes instrumentos de avaliação acima referidos. Estes instrumentos, pela sua diversidade, asseguram a avaliação das diferentes dimensões previstas 
no perfil de aprendizagens específicas.  

✓ Respeitando o princípio de que a avaliação sumativa se traduz na formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas, a classificação no final de cada módulo deverá refletir o trabalho realizado no mesmo, 
valorizando a progressão feita por cada aluno/a. 

 
 

DOMÍNIOS/COMPETÊNCIAS 
 

Competências  
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO/MONITORIZAÇÃO 

Ponderação dos 
instrumentos  

1.º, 2.º e 3.º ano  

 
Conhecimentos e capacidades  

• Terminologia específica da disciplina. 

• Análise documentação diversa. 

• Pesquisa de forma autónoma e planificada. 

• Utilização crítica das tecnologias de informação 
e comunicação. 

• Mobilização de conhecimentos. 

• Fundamentação de opiniões. 

• Adoção de estratégias adequadas à resolução de 
problemas e à tomada de decisões. 
 

 
 

 
Pesquisar, de forma autónoma, mas planificada, em meios diversificados, 
informação relevante para assuntos em estudo, manifestando sentido crítico na 
seleção adequada de contributos. 
 
Analisar textos de natureza diversa, distinguindo informação, implícita e 
explícita, assim como os respetivos limites para o conhecimento. 

 
Elaborar e comunicar, com correção linguística e de forma criativa, sínteses de 
assuntos estudados. 
 
Utilizar linguagens e suportes diversos na transmissão e divulgação do saber. 
 
Compreender a existência de continuidades e ruturas no 
processo histórico, social e económico, estabelecendo relações 
de causalidade e de consequência. 
 
Diferenciar conhecimento não científico de científico, realçando as 
características deste último, em particular a sua racionalidade. 

 
Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a diversidade, 
étnica, ideológica, cultural e sexual, existente nas sociedades. 
 
Reconhecer a importância da formação ao longo da vida e da 
formação para a sociedade da informação. 
 
 

 
 

-Prova(s) escrita(s)  
(1 por módulo) 
 
-Fichas formativas 
-Questões aula,  
-Trabalhos de pesquisa orientada, individuais, pares 
e /ou grupo,  
-Trabalho de projeto 
- Portefólio,  
-Relatórios 
-Exploração de documentos iconográficos e 
audiovisuais. 
-Guiões de Visitas de Estudo 
 
-Oralidade  
Participação na dinâmica da aula, apresentações 
orais, debates, …. 

 
 

 
 

 
Ponderação em partes iguais 
dos resultados obtidos pelo 

aluno em cada um dos 
instrumentos da avaliação   
aplicados pelo professor e 

que constam da Planificação 
por módulo. 

 
Atitudes e valores específicos da disciplina 

- iniciativa, autonomia, criticidade, integração e utilização criativa de saberes • Grelhas de registo de observação/ avaliação 

• Questionários de auto e heteroavaliação 
 

 
 

 
 
Atitudes 

 
Respeito  
Cooperação 
Responsabilidade 
Autonomia 

 

• Grelhas de registo de observação/ avaliação 

• Questionários de auto e heteroavaliação 
 


