
                                                                                                                               

Critérios de Avaliação - Filosofia (10º e 11º ano) 

      Área Disciplinar de Filosofia -  Ano letivo 2022/2023 

Domínios Descritores de desempenho Descritores do perfil Avaliação Pedagógica 
 
 

Comunicação 
 
 

20% 
 

 

- Evidencia clareza e organização no discurso: 
 
     . Redige de uma forma organizada, sistematizada e 
critica. 
 
     . Participa oralmente de forma autónoma, crítica e 
analítica. 
 
- Mobiliza a terminologia específica da disciplina. 
 
- Demonstra uma postura conciliadora que considera 
diversas perspectivas. 
 
- Interage de uma forma tolerante, empática e 
responsável. 

- Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado: A,B, 

G, I, J. 

- Crítico/Analítico: A, B, C, D, G. 

- Criativo: A, C, D, J. 

- Sistematizador/ organizador: A, B, C, J. 

 - Comunicador : A, B, D, E, H. 

- Responsável/ autónomo: C, D, E, F, G, I, J 

- Cuidador de si e do outro: B, E, F, G. 

 - Respeitador da diferença/ do outro : A, B, E, 

F, H. 

- Participativo/colaborador: B, C, D, E, F. 

 
Instrumentos de avaliação: 
Testes e fichas. 
Trabalhos individuais: - Ensaio filosófico; - 

Produções escritas; - Trabalhos de pesquisa 
e/ou análise e/ou síntese; - Elaboração de 
mapas conceptuais ; - Produção de 
relatórios.  
(Nestes será avaliada a qualidade da 
intervenção oral e/ou a produção escrita) 
Trabalhos colaborativos:  

- Participação em debates estruturados; 
(qualidade da intervenção oral) - Trabalhos 
de pesquisa e/ou análise e/ou síntese. 
(Nestes será avaliada a qualidade da 
intervenção oral, quando aplicável, e/ou a 
produção escrita). 
 

 
 

Problematização 
 
 

10% 

 

-  Identifica e formula problemas filosóficos de forma 
clara e precisa. 
 
- Justifica a pertinência dos problemas filosóficos e 
relaciona-os com rigor. 

- Participativo/ colaborador: B, C, D, E, F. 

- Indagador/ Investigador: C, D, F, H, I. 

 - Comunicador : A, B, D, E, H.  

- Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado : A, B, 

G, I, J. 

-  Crítico/Analítico: A, B, C, D, G. 

 - Criativo: A, C, D, J. 

 - Sistematizador/ organizador : A, B, C, I, J.  

 

 
Instrumentos de avaliação: 
Testes e fichas. 
Trabalhos individuais: - Ensaio filosófico; - 

Produções escritas; - Trabalhos de pesquisa 
e/ou análise e/ou síntese; - Elaboração de 
mapas conceptuais ; - Produção de 
relatórios.  
(Nestes será avaliada a qualidade da 
intervenção oral e/ou a produção escrita) 
Trabalhos colaborativos:  

- Participação em debates estruturados; 
(qualidade da intervenção oral) - Trabalhos 
de pesquisa e/ou análise e/ou síntese. 
(Nestes será avaliada a qualidade da 
intervenção oral, quando aplicável, e/ou a 
produção escrita). 
 
 



 
 

Conceptualização 
 
 

30% 
 

 
- Identifica e relaciona  os conceitos filosóficos. 
 
-  Mobiliza os conceitos filosóficos na compreensão e 
formulação de problemas, teses e argumentos filosóficos. 

- Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado: A,B, 

G, I, J.  

- Participativo/ colaborador: B, C, D, E, F. 

 - Crítico/Analítico: A, B, C, D, G. 

- Criativo: A, C, D, J. 

 - Sistematizador/ organizador: A, B, C, I, J. 

 - Comunicador: A, B, D, E, H.   

- Responsável/ autónomo – C, D, E, F, G, I, J. 

 
Instrumentos de avaliação: 
Testes e fichas. 
Trabalhos individuais: - Ensaio filosófico; - 

Produções escritas; - Trabalhos de pesquisa 
e/ou análise e/ou síntese; - Elaboração de 
mapas conceptuais ; - Produção de 
relatórios.  
(Nestes será avaliada a qualidade da 
intervenção oral e/ou a produção escrita) 
Trabalhos colaborativos:  

- Participação em debates estruturados; 
(qualidade da intervenção oral) - Trabalhos 
de pesquisa e/ou análise e/ou síntese. 
(Nestes será avaliada a qualidade da 
intervenção oral, quando aplicável, e/ou a 
produção escrita). 
 

 
 
 

Argumentação filosófica 
 
 
 

40% 

-  Revela competências na análise de argumentos e de 
textos argumentativos. 
 
- Compara e avalia criticamente, pelo confronto de teses 
e argumentos, as teorias dos filósofos apresentados. 
 
-  Determina as implicações filosóficas e as implicações 
práticas de uma teoria ou tese filosófica. 
 
-  Assume posições pessoais, mobilizando criativamente 
conhecimentos filosóficos. 
 
- Mobiliza a terminologia específica da disciplina. 
 
- Demonstra uma postura conciliadora que considera 
diversas perspectivas. 
 
- Interage de uma forma tolerante, empática e 
responsável. 

 

- Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado: A,B, 

G, I, J. 

 - Participativo/ colaborador: B, C, D, E, F. 

 - Crítico/Analítico: A, B, C, D, G. 

- Criativo: A, C, D, J. 

 - Sistematizador/ organizador: A, B, C, I, J. 

 - Comunicador: A, B, D, E, H. 

- Responsável/ autónomo : C, D, E, F, G, I, J. 

- Respeitador da diferença/ do outro: A, B, E, F, 

H. 

- Cuidador de si e do outro: B, E, F, G. 

 
Instrumentos de avaliação: 
Testes e fichas. 

Trabalhos individuais: - Ensaio filosófico; - 
Produções escritas; - Trabalhos de pesquisa 
e/ou análise e/ou síntese; - Elaboração de 
mapas conceptuais ; - Produção de 
relatórios.  
(Nestes será avaliada a qualidade da 
intervenção oral e/ou a produção escrita) 
Trabalhos colaborativos:  

- Participação em debates estruturados; 
(qualidade da intervenção oral) - Trabalhos 
de pesquisa e/ou análise e/ou síntese. 
(Nestes será avaliada a qualidade da 
intervenção oral, quando aplicável, e/ou a 
produção escrita). 

 


