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TEMAS 

 

 
DOMÍNIOS 

 
CRITÉRIOS 

 
PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

 

PROCESSOS DE RECOLHA 
DE INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS 

DO PASEO 

Módulo IV: O 
conhecimento e a 
racionalidade 
científica e 
tecnológica  
 
- Descrição e 
interpretação da 
atividade 
cognoscitiva 
[Filosofia do 
Conhecimento] 
 
- O estatuto do 
conhecimento 
científico 
[Filosofia da 
Ciência] 
 
- A dimensão 
estética — análise 
e compreensão 
da experiência 
estética [Filosofia 
da Arte] 
 
A dimensão 
religiosa — 
análise e 
compreensão da 
experiência 
religiosa [Filosofia 
da Religião] 

 
 
Problematização 

20% 
 
 
 
 
 
Conceptualização 

35% 
 
 
 

Argumentação 
45% 

 

 
 
Aquisição 
Aplicação 
Correção 
Adequação 
Raciocínio  
Autonomia 
Estruturação 
Argumentação 
Reflexão 
Análise 
Responsabilidade 
Participação 

Nível 18-20 
- Analisa comparativamente duas teorias explicativas do conhecimento, nomeadamente, a 
teoria racionalista (Descartes) e empirista (D. Hume). 
-  Adquire e aplica as teorias de K. Popper e T. Kuhn, relativas ao desenvolvimento do 
conhecimento científico.  
- Discute e crítica estas posições, assumindo uma posição de forma autónoma. 
- Formula o problema da definição de arte, na identificação e compreensão das teorias 
essencialistas e não essencialistas.  
- Compreende e analisa a experiência religiosa, nomeadamente, o problema da existência 
de Deus e respetivos argumentos, cosmológico, ontológico e argumento do mal.  
- Delimita corretamente um problema filosófico dentro de uma área temática. 
- Formula o problema em discussão e respetiva fundamentação e sustentação.  
- Enuncia clara a tese e da teoria em discussão 
- Exprime-se de forma clara e adequada em diferentes domínios (oralidade, escrita, 
científico, técnico, artístico e tecnológico). 
- Argumenta com facilidade perspetivas, conseguindo explicar e clarificar de forma 
inequívoca o seu raciocínio. 
- Participa de forma construtiva, quer nas tarefas da aula, quer nos projetos de âmbito 
escolar. 
- Realiza as tarefas com empenho e persistência, cumprindo os prazos e os guiões 
estabelecidos. 

Testes 
 

Questões de aula 
 
 

Grelha de observação 
direta 

 
 
 

Trabalhos de Pesquisa 
(rubrica) 

 
 

Apresentação oral 
(rubrica) 

 
 

Ensaio Filosófico 
 

 
 
 
 
 
 

Linguagens e Textos 
 

Informação e 
Comunicação 

 
Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

 
Raciocínio e resolução 

de problemas 
 
Sensibilidade estética e 

artística 
 

Saber científico, 
técnico e tecnológico 

 
Relacionamento 

interpessoal 
 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

 

Nível 14-17 
Integra descritores do nível anterior e posterior 

 

Nível 10-13 
- Analisa, comparativamente, com algumas imprecisões, duas teorias explicativas do 
conhecimento, nomeadamente, a teoria racionalista (Descartes) e empirista (D. Hume). 
-  Adquire e aplica, com algumas incorreções, as teorias de K. Popper e T. Kuhn, relativas ao 
desenvolvimento do conhecimento científico.  
- Discute e crítica algumas posições, necessitando da ajuda do professor para assumir uma 
posição. 
- Formula, com algumas falhas, o problema da definição de arte, na identificação e 
compreensão das teorias essencialistas e não essencialistas.  
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Temas/ 
problemas da 
cultura científico 
tecnológica, de 
arte e de religião 

- Compreende, embora apresente algumas lacunas na análise da experiência religiosa, 
nomeadamente, o problema da existência de Deus e respetivos argumentos, cosmológico, 
ontológico e argumento do mal.  
- Delimita, com algumas incorreções, um problema filosófico dentro de uma área temática. 
- Formula, com ajuda do professor, o problema em discussão, e revela algumas incorreções 
na sua fundamentação.  
- Enuncia, com algumas falhas, tese e da teoria em discussão 
- Exprime-se de forma clara e adequada, embora com falhas, em diferentes domínios 
(oralidade, escrita, científico, técnico, artístico e tecnológico). 
- Apresenta argumentos para defender a sua perspetiva, nem sempre conseguindo explicar 
o seu raciocínio. 
- Participa nas tarefas da aula e nos projetos de âmbito escolar. 

- Realiza as tarefas com empenho e alguma persistência, apresentando falhas no 

cumprimento dos prazos e dos guiões estabelecidos. 

 

Nível 8-9 
Integra descritores do nível anterior e posterior 

Nível 10-13 
- Analisa, comparativamente, com muitas imprecisões e lacunas, duas teorias explicativas 
do conhecimento, nomeadamente, a teoria racionalista (Descartes) e empirista (D. Hume). 
-  Adquire, com muitas incorreções, as teorias de K. Popper e T. Kuhn, relativas ao 
desenvolvimento do conhecimento científico.  
- Discute algumas posições, necessitando da ajuda do professor para assumir uma posição. 
- Formula, com algumas falhas, o problema da definição de arte, na identificação e 
compreensão das teorias essencialistas e não essencialistas.  
- Compreende, com muitas incorreções, na análise da experiência religiosa, nomeadamente, 
o problema da existência de Deus e respetivos argumentos, cosmológico, ontológico e 
argumento do mal.  
- Delimita, com muitas falhas, um problema filosófico dentro de uma área temática. 
- Formula, com muitas lacunas, o problema em discussão, não conseguindo fundamentar a 
sua posição. 
- Enuncia, com muitas falhas, tese e da teoria em discussão 
- Produz um discurso inconsistente com informação confusa. 
- Apresenta poucos argumentos para defender a sua perspetiva, não defendendo 
perspetivas. 
- Participa de forma desorganizada e incompleta quer nas tarefas da aula, quer nos 

projetos de âmbito escolar. 

- Realiza as tarefas com pouco empenho e sem persistência, não cumprindo os prazos e os 

guiões estabelecidos. 
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