
   

 
 

                                                                                
  

Critérios de Avaliação e de Classificação em 

Economia A – 11.º Ano do Ensino Secundário 

O PE deste agrupamento estabelece como objetivo a preparação dos alunos “(...) enquanto cidadãos, com uma visão ampla do outro e do mundo capazes 
de construir o futuro com base nas experiências de aprendizagem”. (PE, 2021)  
  
Partindo deste pressuposto, e enquadrado com o PASEO, considera-se que as aprendizagens dos alunos se organizam em três áreas de competências:  
  

a. Conhecimento; 
b. Comunicação;  
c. Autonomia e Desenvolvimento do trabalho.  

  
As áreas Comunicação e Autonomia e Desenvolvimento do trabalho são os pilares para o trabalho desenvolvido em todas as disciplinas, constituindo-
se como áreas transversais.  
  
A demonstração de competência do aluno manifesta-se através da aquisição das aprendizagens definidas para cada temática de acordo com níveis de 
complexidade e aprofundamento das aprendizagens.   
   
Os dois níveis de desempenho são:    
   
Nível elementar – demonstração de competências simples e fundamentais que revelam compreensão dos assuntos abordados e aprendizagens realizadas.   
   
Nível avançado – demonstração de competências complexas que revelam um uso diferenciado de aprendizagens em novas situações e conhecimentos 
mais aprofundados das temáticas abordadas.   
   
Notas:   
Nível intermédio - demonstração total dos descritores previstos nas competências do nível Elementar e de alguns do nível Avançado.   
Nível não elementar - Aluno que não conseguiu atingir o nível elementar. 
                                                                                                                                                                                   (cf. Referencial de e para as Avaliações) 
 

 



   

 
 

                                                                                

Áreas Critérios de Avaliação Avançado I Elementar Instrumentos de 
recolha 

 
 
 
 
Conhecimentos  

 
 
C1. Adquirir instrumentos para 
compreender a dimensão 
económica da realidade social, 
descodificando a terminologia 
económica, atualmente muito 
utilizada quer nos meios de 
comunicação social, quer na 
linguagem corrente 
 
C2. Mobilizar instrumentos 
económicos para compreender 
aspetos relevantes da organização 
económica e para interpretar a 
realidade económica portuguesa, 
comparando-a com a da União 
Europeia; 
 
C3. 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 
 
C4. Desenvolver o espírito crítico e 
de abertura a diferentes 
perspetivas de análise da realidade 
económica 

Distingue sem falhas fluxo real de fluxo 
monetário 
Representa graficamente os fluxos que se 
estabelecem entre os agentes económicos 
Justifica a necessidade de equilíbrio entre 
recursos e empregos numa economia 

 Distingue fluxo real de fluxo monetário 
Identifica a necessidade de equilíbrio 
entre recursos e empregos numa 
economia  

 
Teste escrito 
 
Questão-aula 
 
Trabalho de pesquisa 
orientada 
 
Apresentação oral 
 
Trabalho de projeto 
 
 
 

Refere todos os objetivos da CN  
Distingue todos os conceitos necessários à 
CN (unidade institucional, setores 
institucionais; território económico; 
unidade institucional residente e não 
residente; ramos de atividade.) 
Calcula o valor da produção nas óticas do 
Produto, da Despesa e do Rendimento 
dominando as suas componentes  
Calcula os valores brutos; líquidos; interno 
e nacional 
Justifica a igualdade 
Produto=Despesa=Rendimento 
Explica as limitações da CN 

 Refere objetivos da CN 
Distingue três dos conceitos 
necessários à CN. 
Calcula o valor da produção em apenas 
duas das óticas (óticas do Produto, da 
Despesa e do Rendimento) dominando 
as respetivas componentes 
Calcula os valores brutos e líquidos ou 
os valores interno e nacional 
Identifica a igualdade 
Produto=Despesa=Rendimento 
 

Justifica a existência de uma diversidade de 
relações internacionais 
Conhece as componentes da Balança de 
Pagamentos 
Caracteriza as componentes da Balança de 
pagamentos 
Calcula e interpreta o saldo da Balança 
Corrente, de Capital e Financeira e das 
respetivas componentes 
Caracteriza as políticas comerciais de livre-
cambismo e protecionismo 
Caracteriza os principais instrumentos 
utilizados para impedir o comércio livre 

 Identifica a existência de uma 
diversidade de relações internacionais 
Conhece duas das três componentes 
da Balança de Pagamentos 
Caracteriza uma das três componentes 
da Balança de Pagamentos 
Calcula o saldo da Balança Corrente 
Indica as políticas comerciais de livre-
cambismo e protecionismo 
Conhece pelos dois instrumentos 
utilizados para impedir o comércio 
livre. 
Indica os objetivos da Organização 
Mundial de Comércio 



   

 
 

                                                                                
Explicita objetivos da Organização Mundial 
de Comércio  
Caracteriza a estrutura do sector público 
Justifica a intervenção do Estado na 
atividade económica 
Explicita instrumentos de intervenção na 
esfera económica e social 
Apresenta o conceito de Orçamento de 
Estado 
Distingue receitas públicas de despesas 
públicas 
Calcula e classifica saldos orçamentais 
Dá exemplos de políticas económicas do 
Estado identificando os seus objetivos 
Dá exemplos de políticas sociais do Estado 
identificando algumas das suas medidas  

 Identifica a estrutura do sector público 
Justifica a intervenção do Estado na 
atividade económica 
Indica instrumentos de intervenção na 
esfera económica e social 
Apresenta o conceito de Orçamento de 
Estado 
Distingue receitas públicas de despesas 
públicas 
Calcula saldos orçamentais 
Dá exemplos de políticas económicas e 
sociais do Estado 

Distingue todas as formas de integração 
económica 
Enquadra historicamente o surgimento da 
União Europeia, identificando as principais 
etapas do seu processo de construção 
Refere todas as instituições da UE e as suas 
principais funções  
Distingue as componentes do orçamento 
da UE  
Relaciona as políticas comunitárias com 
correção de desequilíbrios 
macroeconómicos 
Explicita os desafios que se colocam à área 
Euro 
Problematiza desafios que se colocam à UE   

 Distingue formas de integração 
económica 
Reconhece o contexto histórico em que 
surge a União Europeia 
Refere instituições da UE e as suas 
principais funções 
Identifica componentes do orçamento 
da UE  
Conhece políticas comunitárias  
Apresenta desafios que se colocam à 
área Euro 
Identifica alguns desafios que se 
colocam à UE  
 

  

 
Comunicação 

 
Comunicação 
 
 

Pesquisa, seleciona e analisa informação 
fiável e relevante. 
Interpreta, analisa criticamente a 
informação oral, escrita e multimodal e 
argumenta. 

 Pesquisa, seleciona e organiza 
informação fiável e adequada ao 
solicitado. 
Interpreta informação oral, escrita e 
multimodal.  

 



   

 
 

                                                                                

Expressa-se com clareza e usando um 
vocabulário adequado aos diversos 
contextos de comunicação. 

Expressa-se com clareza em diversos 
contextos de comunicação. 

 
Autonomia e 
Desenvolvimento 
do Trabalho 

 
Autonomia e Desenvolvimento 
do Trabalho 
 

Trabalha de forma regular, com qualidade e 
eficácia, revelando autonomia.  
 
Procura melhorar o seu desempenho de 
forma regular, de modo a superar-se.   
 
Escuta as ideias do outro, com tolerância e 
empatia, visando a procura de consensos e 
a melhoria do trabalho da equipa. 
 

 Trabalha de forma regular, 
correspondendo ao solicitado. 
 
Procura melhorar o seu desempenho 
com base no feedback do professor. 
 
Escuta as ideias do outro, aceitando, 
frequentemente, diferentes pontos de 
vista. 

 

 

 

Valor  

ES-CCH 

 

Perfis de aprendizagem 

20 
Apresenta desempenho Avançado nos quatro domínios da área do Conhecimento bem como nas duas áreas transversais. 

Não pode ter qualquer Elementar. 

18-19 

Apresenta desempenho Avançado em três domínios da área do Conhecimento. 

Apresenta desempenho Avançado numa das áreas transversais e Intermédio na outra. 

Não pode ter qualquer área com nível de desempenho inferior a Intermédio. 

16-17 
Apresenta desempenho Avançado em dois domínios da área do Conhecimento. 

Apresenta desempenho Avançado numa das áreas transversais.  



   

 
 

                                                                                
Não pode ter qualquer área com nível de desempenho inferior a Intermédio. 

14-15 

Apresenta desempenho Intermédio em duas áreas de competência do Conhecimento e nível Elementar nas outras duas áreas de competência do 
Conhecimento. 

Apresenta desempenho acima do Elementar nas competências transversais 

12-13 

Apresenta desempenho Elementar nas quatro áreas de competência do Conhecimento. 

Apresenta desempenho Elementar nas duas competências transversais. 

 

10-11 

Apresenta desempenho Elementar em três áreas de competência do Conhecimento. 

Na outra área de competência do Conhecimento ainda não atingiu o nível Elementar (NE). 

Deverá ter Elementar em pelo menos uma das competências transversais.  

8-9 
Ainda não atinge o nível Elementar em três áreas de competência do Conhecimento.  

Apresenta desempenho Elementar nas competências transversais 

6-7 
Ainda não atingiu o nível Elementar em qualquer das áreas de competência do Conhecimento. 

Apresenta desempenho pelo menos Elementar numa das competências transversais.  

0-5 Não atinge nível de desempenho Elementar em qualquer das áreas de competência da área do Conhecimento, nem nas áreas transversais. 

Nota: Os perfis definidos correspondem ao nível mais baixo do intervalo. O nível superior corresponde a um aluno que ultrapassa o inferior e não atinge o perfil acima.  
 

 

 

 



   

 
 

                                                                                
 

 

 

 


