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Critérios de Avaliação do 10º ano da disciplina de Filosofia  

 

Módulo /Temas 
(ponderação)  

CRITÉRIOS 
TRANSVERSAIS  

(Com base nas AE, Perfil 
dos Alunos à Saída da 

escolaridade Obrigatória, 
DL nº55/2018 e Portarias 

223-A, 226-A e 235-A/2018) 

Descritores de desempenho por nível (Ensino Básico) e valores (Ensino Secundário). 
Técnicas e instrumentos de 

recolha de dados/informação 
sobre as aprendizagens dos 

alunos 
 

Nível 5 
18 a 20 valores 

Nível 4 
14 a 17 valores 

Nível 3 
10 a 13 valores 

Nível 2 
8 a 9 valores 

Nível 1 
0 a 7 valores 

Módulo I - 
Abordagem 

introdutória à 
Filosofia e ao 

filosofar 
 

(10%) 
 
 

CONHECIMENTO 
CIENTÍFICO 

O aluno adquiriu plenamente os 
conhecimentos definidos nas AE 
para este domínio. 

N
ív

e
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n
te

rm
éd

io
 

O aluno adquiriu uma parte 
significativa dos conhecimentos 
definidos nas AE para este 
domínio. 

N
ív

e
l I

n
te

rm
é

d
io

 

O aluno não adquiriu os 
conhecimentos definidos 
nas AE para este domínio.  

 
● Grelha de observação direta 

dos desempenhos científico 
e atitudinal  
Trabalho de pesquisa 
(trabalho de pares) 

 O Questionar filosófico 
 

● Questionamento oral 
● Fichas de trabalho 
● Questões Aula 

 

● Atividade comemorativa 
do Dia Mundial da 
Filosofia 

Racionalidade 
argumentativa da 

Filosofia e a 
dimensão 

discursiva do 
trabalho filosófico 
 

(25%) 

● Teste de avaliação  
Racionalidade argumentativa da 
Filosofia e a dimensão discursiva 
do trabalho filosófico 
(Lógica Proposicional) 
 
 
● Grelha de observação de 

apresentações orais em 
trabalho de pares  
 As falácias informais 

 
Outros… (dando cumprimento ao 

DL nº54/2018) 
 

CAPACIDADE DE 
APLICAÇÃO PRÁTICA 

O aluno é completamente capaz 
de aplicar na prática os 
conhecimentos adquiridos neste 
domínio. 

O aluno é parcialmente capaz 
de aplicar na prática os 
conhecimentos adquiridos 
neste domínio. 

O aluno não é capaz de 
aplicar na prática os 
conhecimentos adquiridos 
neste domínio. 
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Módulo II – 
A ação humana e 

os valores 
A ação humana – 

análise e 
compreensão do 

agir 
 

(15%) 

● Grelha de observação direta 
dos desempenhos científico e 
atitudinal  

 
Confrontação de teses e 
argumentos relativamente à 
posição sobre o problema do 
livre-arbítrio.  

A dimensão ético-
política – análise e 
compreensão da 

experiência 
convivencial 

(Ética) 
 

(25%) 

 Questionamento oral 
As teses e os argumentos de cada 
uma das posições relativas à 
natureza dos juízos morais. 
 
● Fichas de trabalho 
● Questões Aula 

 
● Teste de avaliação  
análise e compreensão da 
experiência convivencial (Ética) 
 
Outros… (dando cumprimento ao 
DL nº54/2018) 

 
ATITUDES E VALORES 

DEMONSTRADOS  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
O aluno demonstra sempre, 
durante as aulas e na realização 
das tarefas, atitudes e valores de 
acordo com os previstos no Perfil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
O aluno demonstra 
regularmente, durante as aulas 
e na realização das tarefas, 
atitudes e valores de acordo 
com os previstos no Perfil. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
O aluno não demonstra, 
durante as aulas e na 
realização das tarefas, 
atitudes e valores de acordo 
com os previstos no Perfil. 
 
 
 
 
 
 

Ética, direito e 
política-liberdade 

e justiça social; 
igualdade e 

diferenças; justiça 
e equidade 

(Filosofia Política) 
(15%) 

 Lista de verificação da atividade 
(análise de vídeos) 

 
● Questionamento oral 
● Fichas de trabalho 
● Questões Aula 
● Teste de avaliação  
O problema da organização de 
uma sociedade justa 

 

Temas/ problemas 
do mundo 

contemporâneo 
(10%) 

 

     

 
● Grelha de observação   direta 

dos desempenhos científico e 
atitudinal 

     Debates 
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Outros… (dando cumprimento ao 
DL nº54/2018) 

 


