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Conscientes de que: 

 a função da escola não é apenas ensinar/transmitir conhecimentos, mas EDUCAR; 

 toda a educação exige um sistema referencial de valores que possa traduzir-se em atitudes e 

comportamentos; 

 a avaliação constitui um reforço na aprendizagem; 

 a disciplina de filosofia tem uma importante dimensão formativa, baseando o seu programa 

em quatro pilares fundamentais da educação: 

 

aprender a conhecer aprender a fazer aprender a ser aprender a viver juntos 

 

Adquire e mobiliza 

conhecimentos 

relevantes, utiliza 

adequadamente 

vocabulário específico 

… 

 

Pesquisa, recolhe 

informação, analisa, 

interpreta, constrói e 

avalia argumentos… 

 

Reflete, problematiza, 

argumenta, 

fundamenta … 

 

Escuta, observa, 

dialoga, coopera, 

estabelece consensos … 

 

Apresentamos os critérios de avaliação que se seguem, e que respeitam o plano cognitivo, o plano 

das competências e o plano do comportamento: 

 

 

 



 

Tarefas 

 

Critérios 

 

Ponderação 

 

 

 

 

Testes e trabalhos 

de natureza 

sumativa 

 Domínio dos conteúdos lecionados 

 Rigor e correção da terminologia filosófica 

 Clareza do discurso 

 Autonomia na reflexão e na crítica 

 Capacidade de análise e de síntese 

 Capacidade de concetualização 

 Capacidade de problematização 

 Competência argumentativa 

80% 

 

Trabalho em 

contexto de aula 

 Nível de participação (10%) 

 Evolução na aprendizagem (5%) 

 Plano comportamental (5%) 

20% 

 

Tendo em conta os diferentes planos, considerou-se que: 

 Os testes e trabalhos de natureza sumativa são um indicador essencial no processo de 

avaliação dos conhecimentos e das competências antes referidas, pelo que deverá haver, no 

mínimo, dois momentos formais de avaliação, por período. A sua ponderação é de 80% em 

cada momento da avaliação interna. Trabalhos (individuais e/ou de grupo) de longa duração 

poderão ser programados, devendo o professor orientar e acompanhar a sua realização com 

rigor. Eles deverão permitir ao aluno recolher informações úteis sobre o modo como está a 

decorrer a sua aprendizagem e, ao professor, acrescentar elementos e tarefas mais 

diversificadas que concorram para uma avaliação mais completa e mais justa dos alunos.  

 O trabalho em contexto de aula deverá ser devidamente valorizado pois é nesse espaço de 

relação do professor com os alunos, dos alunos com o professor e dos alunos entre si que 

verdadeiramente se faz a síntese dos quatro pilares educativos referidos no início deste 

documento. A sua ponderação é de 20% em cada momento de avaliação interna, incluindo aí 

os principais itens respeitantes ao plano comportamental, tendo sempre em vista o princípio 

da avaliação contínua. 

 

 

 




