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Introdução 

De acordo com as orientações programáticas da disciplina, a avaliação: 

“É um meio necessário para se atingir um fim (melhoria da aprendizagem dos alunos), mas não é um fim em 

si mesma; 

É parte integrante de todo o processo de ensino-aprendizagem e a sua natureza interna deve ser formativa, 

contínua e sistemática; 

Exige a diversificação das técnicas, meios e instrumentos de avaliação, em função dos objetivos e das 

finalidades definidas”; 

Exprime-se sobre a forma de auto e heteroavaliação e tem em consideração a progressão do aluno ao longo 

do ano. 

1. Modalidades 

Segundo a portaria nº 259/2006 de 14 de Março, a avaliação das aprendizagens compreende as modalidades 

de avaliação formativa e sumativa: 

A avaliação diagnóstica, integrada na avaliação formativa, deverá ser aplicada no início do ano letivo e em 

situações de verificação de reduzido nível de consecução dos objetivos.  

A avaliação formativa permitirá, por um lado, ajudar o aluno a aprender, identificando as suas dificuldades, 

reformulando os seus métodos de trabalho e reconstruindo os seus saberes. Por outro lado, permitirá ao 

professor aperfeiçoar os processos de ensino-aprendizagem. 

A avaliação sumativa terá lugar no momento final de cada período, com a consequente classificação dos 

alunos. 

2. Conhecimentos/competências e comportamento 

Na avaliação final de período serão tidos em conta dois domínios:  

Conhecimentos e competências – referente aos conteúdos dos programas e capacidade de os articular e 

problematizar.   

Conhecimentos: 

Adquire os conceitos básicos das várias unidades programáticas; 

Conhece metodologias de acesso/aplicação de informação nas suas diversas modalidades; 



Relaciona, integra e estrutura os conhecimentos. 

Competências: 

Revela competências comunicativas, especialmente a capacidade de utilizar a língua portuguesa (falada ou 

escrita com clareza e correção; 

Pesquisa de forma autónoma e utiliza critérios de qualidade na seleção da informação; 

Mostra curiosidade intelectual, espírito crítico face à informação e às situações; 

Utiliza as novas tecnologias de informação; 

Resolve problemas 

Comportamento:  

É assíduo e pontual; 

Participa nos trabalhos propostos;  

Trabalha adequadamente em equipa; 

Cumpre as regras previamente acordadas entre o professor e a turma; 

Mostra iniciativa, empenhamento e responsabilidade nas tarefas e relações; 

Assume juízos de valor pessoais sobre factos, pessoas e situações, devidamente fundamentados; 

Reconhece a importância de princípios e valores humanistas na convivência social e política; 

          Manifesta respeito, abertura e capacidade de diálogo face a perspetivas/valores diferentes dos 

seus. 

 

 

Trabalhos de natureza 

sumativa 

Serão dois os momentos 

formais de avaliação, por 

período: (testes escritos e 

trabalho de pesquisa 

sociológica) 

Trabalho em contexto de aula: 

participação; espirito crítico e 

fundamentação de opiniões 

trabalhos individuais e/ou de 

grupo. 

Comportamento 

60% 35% 5% 

 

 

 
 

 
 




