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Adenda grupo 430 

Disciplinas de opção: Economia C e Sociologia 

As disciplinas de opção do grupo 430 contribuem para o desenvolvimento de um conjunto de 
competências que se articulam com as áreas definidas no Perfil dos alunos à saída da 
escolaridade obrigatória, pois o estudo da Economia deverá permitir:  
 

1. Adquirir instrumentos para compreender a dimensão económica, jurídica e sociológica da 

realidade social, descodificando a terminologia própria das disciplinas, atualmente muito 

utilizada quer nos meios de comunicação social, quer na linguagem corrente; 

2. Mobilizar instrumentos económicos, jurídicos e sociológicos, para compreender aspetos 

relevantes da organização da sociedade e para interpretar a realidade portuguesa, 

comparando-a com a da União Europeia; 

3. Compreender melhor as sociedades contemporâneas, em especial a portuguesa, bem como 

os seus problemas, contribuindo para a educação para a cidadania, para a mudança e para o 

desenvolvimento; 

4. Desenvolver o espírito crítico e de abertura a diferentes perspetivas de análise da realidade 

económica; 

5. Recolher informação utilizando diferentes meios de investigação e recorrendo a fontes físicas 

(livros, jornais, etc.) e/ou digitais (Internet); 

6. Interpretar dados estatísticos apresentados em diferentes suportes; 

7. Selecionar informação, elaborando sínteses de conteúdo da documentação analisada; 

8. Apresentar comunicações orais e escritas recorrendo a suportes diversificados de 

apresentação da informação. 

As modalidades de avaliação interna são as previstas na portaria n.º 226-A/2018 de 7 de 

agosto, no seu artigo 22.º a fim de se proceder à recolha de informação que a permita 

validar. O aluno, através de um processo de autorregulação, deverá acompanhar a sua 

avaliação.  

A avaliação interna das aprendizagens compreende as modalidades de avaliação 

formativa e de avaliação sumativa.    

A avaliação formativa terá caráter contínuo e sistemático recorrendo a uma variedade 

de procedimentos, técnicas e instrumentos adequados às finalidades que lhes presidem, 

à diversidade das aprendizagens, aos destinatários e às circunstâncias em que ocorrem, 

nomeadamente: 

• Testes escritos 

• Produção escrita – elaboração de textos e reescrita, trabalhos de pesquisa, 

relatórios, comentários 

• Aplicações informáticas 

• Fichas de observação de desempenho do aluno em trabalho de grupo, em pares e 

individual 
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• Ficha de observação de desempenho dos alunos em situação de apresentações 

orais 

• Grelhas de auto e heteroavaliação 

A avaliação sumativa consubstancia um juízo global sobre as aprendizagens desenvolvidas 

pelos alunos, alicerçada na informação recolhida na avaliação formativa. Traduz a tomada 

de decisão sobre o percurso escolar do aluno e é da responsabilidade do conselho de turma. 

 

Procedimentos de Avaliação: 
 
A avaliação contínua recorre a uma diversidade de procedimentos, técnicas e instrumentos 
de recolha de informação, permitindo dar o feedback necessário ao aperfeiçoamento do 
processo de ensino e de aprendizagem enquanto este decorre.   
 

Em cada semestre letivo, o docente recolhe informação que permita avaliar o(a) aluno(a) 
em cada uma das competências das aprendizagens essenciais.  
 

A informação deve ser recolhida através de procedimentos, técnicas e instrumentos 
diversificados e adequados à especificidade do que se pretende avaliar.  
 

Os desempenhos do(a) aluno(a) vão sendo descritos e registados na escala mais adequada ao 
instrumento de avaliação aplicado (menção ou valor da escala do ensino secundário).  
 

Menção Qualitativa Valores da Escala 

Muito insuficiente 0-4 

Insuficiente 5-9 

Suficiente  10-13 

Bom 14-17 

Muito Bom 18-20 

 

As menções ou os valores da escala correspondem a um determinado perfil de aprendizagens, 

tendo esses perfis sido definidos em função das Aprendizagens Essenciais previstas para o 

12º ano de escolaridade. 

FORMALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO SUMATIVA: 

Para efeitos de juízo global sobre as aprendizagens do(a) aluno(a), conducente à 

formalização da avaliação sumativa, deve o docente analisar o desempenho de cada aluno(a) 

e enquadrá-lo num dos perfis de aprendizagens apresentadas em seguida: 

MUITO BOM 

Apresenta desempenho Muito Bom em 90% das competências relativas às 

Aprendizagens Essenciais abordadas. O aluno não pode apresentar um 

desempenho Suficiente em nenhuma competência. 

BOM 

Apresenta desempenho Bom em 70% das competências relativas às 

Aprendizagens Essenciais abordadas. O aluno não pode apresentar um 

desempenho Insuficiente em nenhuma competência. 
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SUFICIENTE 

Apresenta desempenho Suficiente em pelo menos 50% das competências 

relativas às Aprendizagens Essenciais abordadas. O aluno não pode apresentar 

um desempenho Muito Insuficiente em nenhuma competência. 

INSUFICIENTE 
Apresenta desempenho Insuficiente em mais de 50% das competências 

relativas às Aprendizagens Essenciais abordadas. 

MUITO 

INSUFICIENTE 

Apresenta desempenho Muito Insuficiente em mais de 50% das competências 

relativas às Aprendizagens Essenciais abordadas. 

 

A avaliação sumativa globalizante de cada semestre resulta da aplicação dos perfis 

aprendizagem acima referidos correspondentes ao desempenho dos alunos nas 

aprendizagens essenciais abordadas. 

Ao(À) aluno(a) será dada a oportunidade de alcançar/recuperar as AE não consolidadas. 

 

 

 

  

 


