DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ÁREAS DE COMPETÊNCIA
(Perfil do Aluno à Saída do Ensino Obrigatório)
Conhecedor|Analítico (A, I)
Conhecedor|Crítico|
Comunicador|Investigador|
Sistematizador|Questionador|
Participativo|Autónomo|
Respeitador do outro e da
Diferença (A, B, C, D, E, F, I, J)

DOMÍNIOS/ TEMAS

|

11º ANO

2021-2022

APRENDIZAGENS/COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS
(subdomínios/subtemas)

Ponderação
(%)

INSTRUMENTOS
DE AVALIAÇÃO
- Testes de

I, G,J

Conhecedor|Crítico|
Questionador|Sistematizador|
Autónomo|Comunicador|
Criativo|Gestor do seu
trabalho|Respeitador do outro
e da diferença (A, B, C, D, E, F, H, I)

Economia - CP

Módulo 5 – O Estado e a O estudo da Economia deverá permitir desenvolver:
Atividade Económica
• o raciocínio, a capacidade de resolução de problemas, o pensamento

Conhecedor|Crítico|
Investigador|Sistematizador|
Módulo 6- A
Organizador|Questionador|
interdependência das
Colaborador|Comunicador| Autónomo
Respeitador do outro e da diferença (A, B, C, D, E, F, economias atuais
Informado|Conhecedor|
Crítico|Sistematizador|
Autónomo|Comunicador|
Criativo|Respeitador do outro
e da diferença (A, B, C, D, E, F, H, I, J)

|

Módulo 7– Crescimento,
Desenvolvimento e
Flutuações da Atividade
Económica
Módulo 8– A Economia
Portuguesa na
Atualidade

crítico e criativo e o saber científico capazes de mobilizar instrumentos
económicos para compreender aspetos relevantes da organização
económica e para interpretar a realidade económica portuguesa,
comparando-a com a da União Europeia e a mundial, efetuando uma
análise da realidade social, à escala global, a partir de conceitos
económicos;
• o relacionamento interpessoal, ou seja, uma atitude de compreensão da
diferença, desenvolvendo o espírito crítico e de abertura a diferentes
perspetivas de análise da realidade económica e aprendendo a valorizar
perspetivas diferentes das suas, interagindo com tolerância, empatia e
responsabilidade;
• o desenvolvimento pessoal e a autonomia, que estimule a compreender
melhor as sociedades contemporâneas e os seus problemas, em especial a
portuguesa, contribuindo para a educação para a cidadania, para a
mudança e para o desenvolvimento e que estimule ao envolvimento em
projetos de vida promotores do bem-estar individual, coletivo e de um
futuro sustentável.

avaliação
- Trabalhos de
pesquisa
individual;
- Trabalhos de

75 %

pesquisa em
grupo;
- Debates
temáticos

RESPONSABILIDADE

É assíduo e pontual; Traz sempre o material necessário; Cumpre
sempre os prazos das tarefas; Realiza adequadamente a sua
autoavaliação
Responsável/autónomo (E, F)
Respeitador da diferença/ do outro (E, F)
Participativo/ colaborador (E, F)
Autoavaliador (transversal às áreas)

10%

- COMPORTAMENTO
Atitudes e Valores

Respeita as regras estabelecidas; Apresenta uma atitude correta
perante os outros; Está atento
- PARTICIPAÇÃO
. Intervém de forma adequada e pertinente
. Demonstra interesse e participa nas atividades propostas
. Responsabiliza-se pela realização das tarefas

10%

Listas de verificação
Registo de
ocorrências

5%

Áreas de Competência: A. Linguagens e textos; B. Informação e comunicação; C. Raciocínio e resolução de problemas; D. Pensamento crítico e pensamento criativo; E. Relacionamento interpessoal; F. Desenvolvimento pessoal e autonomia;
G. Bem-estar, saúde e ambiente; H. Sensibilidade estética e artística; I. Saber científico, técnico e tecnológico; J. Consciência e domínio do corpo.
Programa de Mentorias: será atribuído um Diploma de Mentoria aos alunos mentores e uma bonificação de 5 pontos na(s) disciplina(s) envolvida(s).

Aprovados em reunião de Conselho Pedagógico: 9 de setembro de 2021

