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AEA – Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

Filosofia 10º - 11º 

Critérios de Avaliação 2021/22 

 

1. Objeto da avaliação 

A avaliação na disciplina de Filosofia pretende determinar a qualidade das competências (conhecimentos, 

capacidades e atitudes/valores) que foram sendo adquiridas e/ou desenvolvidas e demonstradas pelas alunas 

e pelos alunos nas atividades realizadas ao longo do seu processo de aprendizagem. 

As competências referidas são as que estão definidas nos documentos orientadores Aprendizagens Essenciais 

de Filosofia 10º e 11º, Programa de Filosofia 10º e 11º e Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

2. Princípios 

A avaliação na disciplina de Filosofia incide nas competências e nas atividades desenvolvidas e é: 

a) predominantemente formativa e qualitativa; 

b) contínua; 

c) diversificada; 

d) transparente e objetiva; 

e) participada. 

 

3. Modalidades de avaliação 

As modalidades de avaliação são: avaliação de diagnóstico, avaliação formativa, autoavaliação, 

heteroavaliação e avaliação sumativa. 

Avaliação de diagnóstico: aplica-se, sempre que o docente julgue adequado, ao grupo-turma ou a alunos 

recém-chegados, com o objetivo de analisar as condições de possibilidade de trabalho filosófico: 

competências e deficiências discursivas, dificuldades e facilidades de comunicação, hábitos e métodos de 

trabalho, modos de interagir em sala de aula. Realiza-se obrigatoriamente durante o processo de iniciação ao 

filosofar. 

Avaliação formativa: operacionaliza-se de acordo com as técnicas adotadas por cada docente, tendo em conta 

as características de cada turma; o seu objetivo é aferir o nível de consolidação das aprendizagens essenciais 

e proceder a eventuais retificações e recuperações, fornecendo retorno sobre o trabalho do aluno para que 

este possa ter consciência do que pode melhorar e como. 

Autoavaliação: implica a produção de um registo escrito e oral por parte do aluno no final de um módulo, de 

uma reflexão pessoal sobre o trabalho realizado, sobre as dificuldades e os motivos destas, bem como sobre 

o modo de as superar. 

Heteroavaliação: refere-se a avaliação pelos pares relativamente à participação individual em trabalhos de 

grupo. 

Avaliação sumativa: realiza-se no final de um semestre letivo e é da responsabilidade do docente e do 

Conselho de Turma em que aquele está inserido; corresponde a um juízo sumativo sobre o nível de sucesso 
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demonstrado pelo aluno no final do semestre, tendo em conta os diferentes instrumentos de avaliação 

aplicados e respetivos critérios de classificação.  

No juízo sumativo de final de semestre, os instrumentos de avaliação efetivamente aplicados pelo docente 

têm a mesma ponderação, salvaguardadas situações excecionais, devidamente apreciadas pelo grupo 

disciplinar, que possam justificar outra forma de ponderação. A avaliação sumativa traduz-se numa 

classificação na escala de zero (0) a vinte (20) valores, sendo dez (10) valores o delimitador do nível de sucesso 

mínimo. A classificação a atribuir no 2º semestre depende do nível de desempenho demonstrado no final do 

ano letivo, tendo em consideração a progressão realizada pelo aluno (incluindo eventuais recuperações), e 

não corresponde simplesmente à média aritmética nem a uma média ponderada das classificações atribuídas 

em cada semestre.  

4. Instrumentos de avaliação 

Os instrumentos de avaliação incidem nas atividades efetivamente realizadas nas aulas: intervenções e 

exposições orais, discussão e debate, produções escritas, análise e interpretação de textos filosóficos, 

composições filosóficas, testes, fichas, e outras atividades a definir pelo docente de acordo com o grupo 

disciplinar. 

A classificação atribuída a cada instrumento assenta em critérios de classificação comunicados ao aluno e 

consta de registos de avaliação, tais como grelhas de classificação de desempenho, listas de verificação e 

registos de observação. 

5. Perfil do aluno de Filosofia 

Ao longo do seu percurso de aprendizagem na disciplina, o aluno deverá adquirir e/ou desenvolver as 

competências filosóficas1 de problematização, conceptualização e argumentação, de análise metódica e de 

produção de textos filosóficos, culminando, sempre que possível, na produção de um ensaio filosófico curto. 

O aluno de Filosofia deverá ser questionador, cuidador de si e dos outros, respeitador da diferença, criativo, 

esteticamente sensível, membro ativo e responsável na comunidade. 

Questionador   

• Exerce um pensamento crítico, mobilizando os conhecimentos filosóficos e as competências lógicas 

da filosofia para formular questões de modo claro e preciso, validar teses e argumentos através de 

critérios sólidos, avaliar os pressupostos e implicações do seu pensamento e o dos outros; 

• Mobiliza os conhecimentos filosóficos para uma leitura crítica da realidade e para um fundamento 

sólido da ação individual e na sua relação com os outros humanos e não humanos; 

• Comunica e dialoga na busca de solução de problemas que se colocam nas sociedades 

contemporâneas. 

Cuidador de si e dos outros 

• Compreende, formula e reflete sobre os problemas sociais, éticos, políticos e tecnocientíficos que se 

colocam nas sociedades contemporâneas seu impacto nas gerações futuras; 

• Discute criticamente as teorias que se apresentam para a resolução desses problemas, assumindo, 

gradualmente, posições autónomas, devidamente fundamentadas e capazes de sustentar uma 

cidadania ativa; 

• Constrói um pensamento e exerce uma ação éticos e políticos que mobilizem com crescente 

complexidade os conhecimentos filosóficos. 
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Respeitador da diferença 

• Acolhe a diferença individual e cultural num mundo globalizado; 

• Demonstra um pensamento e ações inclusivos;  

• Compreende as razões axiológicas pelas quais as pessoas pensam e agem de formas diferentes. 

Criativo 

• Propõe soluções alternativas para problemas filosóficos que se lhe colocam; 

• Desenvolve um pensamento autónomo. 

Esteticamente sensível 

• Demonstra abertura para a fruição estética e para a reflexão sobre a dimensão estética da 

experiência humana e sua materialização na forma de arte; 

• Reconhece e distingue as diferentes expressões da dimensão sensível do humano de outro tipo de 

produções e expressões. 

------- 
1Competências filosóficas  

Problematização  

▪ Identifica e formula problemas filosóficos com clareza e rigor; 

▪ Relaciona problemas filosóficos e justifica a sua pertinência.  

Conceptualização  

▪ Identifica, clarifica conceitos filosóficos com clareza e rigor; 

▪ Relaciona os conceitos filosóficos; 

▪ Mobiliza os conceitos adequados à compreensão e formulação de problemas, teses e argumentos 

filosóficos.  

Argumentação  

▪ Identifica e formula teses e argumentos filosóficos; 

▪ Avalia criticamente os pontos fortes e fracos de argumentos, aplicando instrumentos operatórios 

da lógica formal e informal.  

Análise metódica de texto 

▪ Aborda textos de modo analítico, racional e lógico, identifica, distingue e debate argumentos de 

modo consistente e crítico; 

▪ Apresenta abordagens que resultam de uma apropriação pessoal dos conceitos e temas. 

Produção de texto filosófico 

▪ Redige textos onde apresenta conhecimento fundamentado sobre o tema; 

▪ Apresenta e discute argumentos;  

▪ Reflete de forma crítica e fundamentada sobre as questões em apreço. 

 


