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Critérios de Avaliação – Disciplina Filosofia - 10º ano de escolaridade
DOMÍNIOS/

TEMAS
PROCESSOS DE

RECOLHA DE
INFORMAÇÃO

ÁREAS DE
COMPETÊNCIAS

DO PASEO

CRITÉRIOS
TRANSVERSAIS PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

I.
ABORDAGEM
INTRODUTÓRIA À
FILOSOFIA E AO
FILOSOFAR.
Racionalidade
argumentativa
da Filosofia e a
dimensão do
discurso
filosófico
30%

II. A ação
humana e os
valores.

- Determinismo e
liberdade na
ação humana.
- A dimensão
ético-política.
- A experiência
convivencial.
30%

Testes escritos

Questões de aula

Grelha de
observação

Relatórios
(rubrica)

Desafios lógicos
(rubrica)

Debates
(rubrica)

Trabalho de
pesquisa
(rubrica)

Trabalho de
grupo

(rubrica)

Raciocínio e
resolução de
problemas

Linguagem e
textos

Saber científico,
técnico e
tecnológico

Informação e
comunicação

Pensamento
Crítico

Desenvolvimento
pessoal e
autonomia

Relacionamento
interpessoal

Conhecimento

Nível 18-20
- Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens
Essenciais:

“A Filosofia e os seus instrumentos”, “Lógica Proposicional clássica”, “O discurso
argumentativo e os principais tipos de argumentos e falácias informais; “A ação humana; “
A dimensão pessoal e social da ética”; “ A necessidade de fundamentação da moral-análise
comparativa de duas perspetivas filosóficas”; O problema da organização de uma sociedade
justa ;Temas / problemas do mundo contemporâneo.”
- Relaciona com muita clareza e rigor problemas filosóficos e justifica com bons
fundamentos a sua pertinência.
- Identifica, formula teorias, teses e argumentos filosóficos, aplicando com muito rigor
instrumentos operatórios da lógica formal e informal.
- Utiliza de forma muito rigorosa teorias, teses e argumentos filosóficos.
- Compreende, analisa e problematiza as teorias dos filósofos.
- Mobiliza com muito rigor conhecimentos adquiridos, na compreensão e formulação de
problemas, teses e argumentos e contra-argumentos filosóficos.
- Enuncia claramente e confronta criticamente a(s) tese(s) e teoria(s) em discussão.
- Aplica adequadamente conhecimentos filosóficos para pensar problemas que se colocam às
sociedades contemporâneas.
- Apresenta soluções relevantes para esses problemas, articulando com outras áreas de saber.
- Relaciona, de forma muito eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, numa perspetiva
interdisciplinar.
- Realiza corretamente todas as tarefas.

Nível 14-17
Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais: “A Filosofia
e os seus instrumentos”, “Lógica Proposicional clássica”, “O discurso argumentativo e os
principais tipos de argumentos e falácias informais; “A ação humana; “A dimensão pessoal
e social da ética”; “A necessidade de fundamentação da moral-análise comparativa de duas
perspetivas filosóficas”; O problema da organização de uma sociedade justa”; Temas /
problemasdo mundo contemporâneo.”
- Relaciona com a clareza e rigor a maioria dos problemas filosóficos e justifica a sua
pertinência.
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Ética, direito e
política —
liberdadee
justiça social;
igualdade e
diferenças;
justiça e
equidade
[Filosofia Política
(30%)

Temas /
problemas do
mundo
contemporâneo
(opção por um
tema)

1.Desinformação,
Fake News e os
riscos para a
democracia.
Ou
Responsabilidade
ambiental

Apresentação
oral

(rubrica)

Resumo/esquema
concetual
(rubrica)

"Trabalho do
Aluno na Sala de

Aula"
(Rubrica
transversal)

Ensaio filosófico
(rubrica)

- Identifica, formula a maioria das teorias, teses e argumentos filosóficos, aplicando com
algum rigor instrumentos operatórios da lógica formal e informal.
- Utiliza de forma rigorosa teorias, teses e argumentos filosóficos.
- Compreende, analisa e problematiza a maioria das teorias dos filósofos.
- Mobiliza com rigor conhecimentos adquiridos, na compreensão e formulação de
problemas, teses e argumentos e contra-argumentos filosóficos.
- Enuncia e confronta criticamente algumas a(s) tese(s) e teoria(s) em discussão.
-Aplica conhecimentos filosóficos para pensar problemas que se colocam às sociedades
contemporâneas.
- Apresenta soluções relevantes para esses problemas, articulando com outras áreas de
saber.
- Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, numa perspetiva
interdisciplinar.
- Realiza frequentemente todas as tarefas.

Nível 10-13
- Adquire alguns conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais.
- Relaciona alguns problemas filosóficos e justifica sua pertinência.
- Identifica, formula algumas teorias, teses e argumentos filosóficos, aplicando
instrumentos operatórios da lógica formal e informal.
- Utiliza, por vezes, teorias, teses e argumentos filosóficos.
- Compreende, analisa e problematiza algumas teorias dos filósofos.
- Mobiliza alguns conhecimentos adquiridos, na compreensão e formulação de problemas,
teses e argumentos e contra-argumentos filosóficos.
- Enuncia claramente e confronta criticamente a(s) tese(s) e teoria(s) em discussão.
- Aplica alguns conhecimentos filosóficos para pensar problemas que se colocam às
sociedades contemporâneas.
- Apresenta algumas soluções relevantes para esses problemas, articulando com outras
áreas de saber.
- Relaciona, alguns conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar.
- Realiza a maioria das tarefas de forma correta

Nível 8-9
- Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais.
- Relaciona com dificuldade problemas filosóficos e justifica com bons fundamentos a sua
pertinência.
- Identifica, formula poucas teorias, teses e argumentos filosóficos, aplicando com
dificuldade os instrumentos operatórios da lógica formal e informal.
- Compreende, analisa e problematiza com dificuldade as teorias dos filósofos.
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10% - Mobiliza poucos conhecimentos adquiridos, na compreensão e formulação de problemas,
teses e argumentos e contra-argumentos filosóficos.
- Enuncia pouco claramente e confronta com pouco sentido crítico a(s) tese(s) e teoria(s)
em discussão.
- Aplica com dificuldade conhecimentos filosóficos para pensar problemas que se colocam
às sociedades contemporâneas.
- Apresenta poucas soluções relevantes para esses problemas não articulando com outras
áreas de saber.
- Relaciona, com dificuldade alguns conhecimentos e conceitos, numa perspetiva
interdisciplinar.
- Realiza algumas tarefas.

Nível 1-7
- Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais
- Não relaciona com clareza e rigor problemas filosóficos e não justifica com fundamentos
a sua pertinência.
- Não identifica, não formula teorias, teses e argumentos filosóficos e não aplica os
instrumentos operatórios da lógica formal e informal.
- Não utiliza teorias, teses e argumentos filosóficos.
- Não compreende, não analisa e não problematiza as teorias dos filósofos.
- Não mobiliza conhecimentos adquiridos, na compreensão e formulação de problemas,
teses e argumentos e contra-argumentos filosóficos.
- Não enuncia e não confronta criticamente a(s) tese(s) e teoria(s) em discussão.
- Não aplica adequadamente conhecimentos filosóficos para pensar problemas que se
colocam às sociedades contemporâneas.
- Não apresenta soluções relevantes para esses problemas e não articula com outras áreas
de saber.
- Não relaciona os conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar.
- Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes disciplinas.
- Não realiza as tarefas corretamente.

Comunicação
Nível 18-20

- Comunica de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando os conceitos
específicos.
- Mobiliza plenamente o discurso (oral e escrito) argumentativo.
- Executa tarefas de síntese através de resumos/esquema concetuais.
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- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com elevado sentido crítico, informação em fontes
diversas.
- Utiliza rigorosamente as fontes, com validação de fontes digitais e respeito pelos direitos
de autor.
- Utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de comunicação
proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do
conhecimento filosófico.
- Interage sempre com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade.
- Assume posições pessoais - oralmente ou por escrito - com clareza e rigor, mobilizando
conhecimentos filosóficos e avaliando teses, argumentos e contra-argumentos.
-Compara e avalia criticamente, pelo confronto de teses e argumentos, todas as teorias dos
filósofos apresentados a estudo, oralmente ou por escrito.
- Apresenta e discute, num ensaio, tese(s) e respetivos argumentos de resposta a problemas
filosóficos.
- Assume um pensamento e ação éticos e políticos que mobilizam conhecimento filosófico
para compreender, formular e refletir sobre os problemas sociais, éticos, políticos e
tecnocientíficos que se colocam nas sociedades contemporâneas, e seu impacto nasgerações futuras.
- Identifica e justifica, em textos de opinião, controvérsias relevantes no momento.
- Apresenta sempre possíveis soluções para problemas éticos reais resultantes da aplicação
de conhecimentos de áreas científicas

Nível 14-17
- Comunica frequentemente de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando
os conceitos específicos.
- Mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo.
- Executa, quase sempre, as tarefas de síntese através de resumos/esquema concetuais.
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com sentido crítico, informação em fontes diversas.
- Utiliza com facilidade as fontes, com validação de fontes digitais e respeito pelos direitos
de autor.
- Utiliza com alguma facilidade linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes
de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e
divulgação do conhecimento filosófico.
- Interage, na generalidade, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade.
- Assume posições pessoais - oralmente ou por escrito – quase sempre com clareza e rigor,
mobilizando conhecimentos filosóficos e avaliando teses, argumentos e contra-argumentos.
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-Compara e avalia criticamente, pelo confronto de teses e argumentos, todas as teorias dos
filósofos apresentados a estudo, oralmente ou por escrito.
-Apresenta e discute, num ensaio, tese(s) e respetivos argumentos de resposta a problemas
filosóficos.
- Assume um pensamento e ação éticos e políticos que mobilizam conhecimento filosófico
para compreender, formular e refletir sobre os problemas sociais, éticos, políticos e
tecnocientíficos que se colocam nas sociedades contemporâneas, e seu impacto nasgerações futuras.
- Identifica e justifica, em textos de opinião, controvérsias relevantes no momento.
- Apresenta possíveis soluções para problemas éticos reais resultantes da aplicação de
conhecimentos de áreas científicas.

Nível 10-13
- Comunica, na maioria das vezes, de forma correta e fundamentada o conhecimento,
aplicando alguns conceitos específicos.
- Nem sempre consegue mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo.
- Executa algumas das tarefas de síntese através resumos/esquema concetuais.
- Pesquisa, seleciona e organiza, com pouco sentido crítico, informação em fontes diversas.
- Utiliza, pontualmente, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação
do conhecimento filosófico.
- Interage, algumas vezes, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade.
- Assume, por vezes, posições pessoais - oralmente ou por escrito – com alguma clareza e
rigor, mobilizando alguns conhecimentos filosóficos e avaliando algumas teses, argumentos
e contra-argumentos.
- Nem sempre compara e avalia criticamente, o confronto de teses e argumentos de
algumas teorias dos filósofos apresentados a estudo, oralmente ou por escrito.
-Apresenta e discute com alguma dificuldade um ensaio, tese(s) e respetivos argumentos de
resposta a problemas filosóficos.
- Assume, com dificuldade um pensamento e ação éticos e políticos que mobilizam
conhecimento filosófico para compreender, formular e refletir sobre os problemas sociais,
éticos, políticos e tecnocientíficos que se colocam nas sociedades contemporâneas, e seuimpacto nas gerações futuras.
- Por vezes, Identifica e justifica, em textos de opinião, controvérsias relevantes no
momento.
- Apresenta com alguma dificuldade algumas soluções para problemas éticos reais
resultantes da aplicação de conhecimentos de áreas científicas.
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Nível 8-9
- Revela muitas dificuldades a comunicar o conhecimento e os conceitos específicos.
- Apresenta um discurso argumentativo (oral e escrito) ambíguo e confuso.
- Revela muitas dificuldades a executar tarefas de síntese através de resumos/ mapas de
conceitos
- Pontualmente, realiza uma pesquisa simples e orientada, recorrendo apenas a uma fonte
de informação.
- Utiliza, com muitas dificuldades, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os
suportes de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão
e divulgação do conhecimento filosófico.
- Raramente interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade.
- Raramente assume, posições pessoais - oralmente ou por escrito – mobilizando poucos
conhecimentos filosóficos e avaliando poucas teses, argumentos e contra-argumentos.
- Raramente compara e avalia criticamente, o confronto de teses e argumentos de algumas
teorias dos filósofos apresentados a estudo, oralmente ou por escrito.
-Apresenta e discute com muita a dificuldade um ensaio, tese(s) e respetivos argumentos
de resposta a problemas filosóficos.
- Assume, com muita dificuldade um pensamento e ação éticos e políticos que mobilizam
conhecimento filosófico para compreender, formular e refletir sobre os problemas sociais,
éticos, políticos e tecnocientíficos que se colocam nas sociedades contemporâneas, e seuimpacto nas gerações futuras.
- Raramente, Identifica e justifica, em textos de opinião, controvérsias relevantes no
momento.
- Apresenta com muita dificuldade algumas soluções para problemas éticos reais resultantes
da aplicação de conhecimentos de áreas científicas.

Nível 1- 7
- Comunica de forma incorreta o conhecimento, desconhecendo os conceitos específicos.
- Não consegue mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo.
- Não executa tarefas de síntese.
- Não é capaz de pesquisar, selecionar, organizar e analisar informação.
- Raramente utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação
do conhecimento filosófico.
- Não interage com os outros no respeito pela diferença.

Nível 18-20
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Participação
- Realiza todas as tarefas com elevado empenho e persistência.
- Partilha, de forma clara, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus
pares.
- Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva,
quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar.
- Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um
elevado espírito democrático.

Nível 14-17
- Participa quase sempre nas tarefas com empenho e persistência.
- Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.
- Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar.
- Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando
espírito democrático.

Nível 10-13
- Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência.
- Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.
- Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos
de âmbito escolar.
- Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, espírito
democrático.

Nível 8-9
- Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência.
- Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares.
- Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas,
quer nos projetos de âmbito escolar.
- Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes.

Nível 1- 7
- Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência.
- Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares.
- Não manifesta espírito de iniciativa nem participa.
- Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes.

Responsabilidade
Nível 18-20

- Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a estrutura
dos guiões pré-definidos.
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- Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos
trabalhos/caderno diário.
- Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).
- Age eticamente, respeitando os outros.- -Interage com tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, negoceia e aceita
diferentes pontos de vista.- - Assume posições autónomas, devidamente fundamentadas e capazes de sustentar uma
cidadania ativa.- - Interage sempre com tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, negoceia e
aceita diferentes pontos de vista.- - Revela autonomia, demonstra capacidade de tomar decisões por si próprio e assume
responsabilidades pelas suas atitudes, comportamentos e emoções.

Nível 14-17
- Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a
estrutura dos guiões pré-definidos.
- Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a
apresentação dos trabalhos.
- Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de
conduta da sala de aula.
- Age eticamente, respeitando os outros.- - Interage, quase sempre, com tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta,
negoceia e aceita diferentes pontos de vista.- - Assume, quase sempre, posições autónomas, devidamente fundamentadas e capazes de
sustentar uma cidadania ativa.- - Interage com tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, negoceia e aceita
diferentes pontos de vista.- - Revela autonomia, demonstra capacidade de tomar decisões por si próprio e assume quase
sempre responsabilidades pelas suas atitudes, comportamentos e emoções.

Nível 10-13
- Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não
respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos.

- Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos
trabalhos/caderno diário.
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- Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de
conduta da sala de aula.
- Nem sempre age eticamente.- - Interage, às vezes, com tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, negoceia e
aceita diferentes pontos de vista.- - Assume, às vezes, posições autónomas, devidamente fundamentadas e capazes de
sustentar uma cidadania ativa.- - Interage com alguma tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta e por vezes
negoceia e aceita diferentes pontos de vista.
- Revela alguma autonomia, demonstra alguma capacidade de tomar decisões por si próprio
e assume às vezes responsabilidades pelas suas atitudes, comportamentos e emoções.

Nível 8-9
- Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando a
estrutura dos guiões pré-definidos.
- Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação com
a apresentação dos trabalhos/caderno diário.
- Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as
regras de conduta da sala de aula.
- Age, poucas vezes, eticamente.- - Interage, poucas vezes, com tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, negoceia
e aceita diferentes pontos de vista.- - Assume, às vezes, posições autónomas, devidamente fundamentadas e capazes de
sustentar uma cidadania ativa.- - Interage com alguma tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, mas raramente
negoceia e aceita diferentes pontos de vista.
- Revela pouca autonomia, demonstra alguma capacidade de tomar decisões por si próprio
e assume poucas vezes responsabilidades pelas suas atitudes, comportamentos e emoções.

Nível 1-7
- Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a estrutura dos
guiões pré-definidos.
- Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a apresentação dos
trabalhos/caderno diário.
- Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala
de aula.
- Quase nunca age eticamente.
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- Interage, poucas vezes, com tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, negoceia
e aceita diferentes pontos de vista.- - Não assume posições autónomas, devidamente fundamentadas e capazes de sustentar
uma cidadania ativa.- - Não Interage com tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, e não negoceia e
não aceita diferentes pontos de vista.
- Não revela autonomia e não demonstra capacidade de tomar decisões por si próprio e não
assume responsabilidades pelas suas atitudes, comportamentos e emoções.


