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Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
Disciplina: Ciência Política – Ensino Secundário

Critérios de avaliação
ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS
A – Linguagem e textos
B – Informação e Comunicação
C – Raciocínio e resolução de problemas
D – Pensamento crítico e pensamento criativo

H – Sensibilidade estética e artística
I – Saber científico, técnico e tecnológico
J – Consciência e domínio do corpo

Aprendizagens

Instrumentos de avaliação
‐ Observação direta;

Áreas de Competência do perfil do aluno
A, B, C, D, E, F, H, I, J

Conhecimentos e Capacidades ‐ 90%

Domínios

E – Relacionamento interpessoal
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia
G – Bem‐estar, saúde e ambiente

Fazer uma apropriação
pessoal de problemas /
conceitos / teorias /
ideologias / formas de
organização política

‐ Oralidade;
‐ Recolher informação utilizando diferentes meios de investigação e recorrendo
a fontes físicas (livros, jornais, etc.) e/ou digitais (Internet); A; B; C; D; F; I; J

‐ Leitura e análise de textos;
‐ Trabalhos individuais e/ou de
grupo e respetiva apresentação
/divulgação;

Saber ler e interpretar
documentos

Saber pensar
criticamente e de forma
tolerante

‐ Selecionar informação, elaborando sínteses de conteúdo da documentação
analisada; A; B; C; D; F; I

‐ Revelar raciocínio crítico e capacidade de reflexão sobre as sociedades
contemporâneas, contribuindo para a educação para a cidadania, para a
mudança e para o desenvolvimento; A; B; C; D; F; G; H; I;

‐ Testes escritos;
‐ Observação direta;
‐ Fichas de auto e
heteroavaliação;
‐ Organização e apresentação
dos materiais afetos à
disciplina.
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Áreas de Competência do perfil do
aluno
A, B, C, D, E, F, G, J

Atitudes e valores ‐ 10%

Relacionar‐se com o
Outro de forma
cooperativa, com
respeito e solidariedade

‐ Desenvolver o espírito crítico e de abertura a diferentes perspetivas de análise
da realidade política e social; A; B; C; D; F; I

Ser democrático,
cooperante e
responsável

‐ Desenvolver o espírito crítico e de abertura a diferentes perspetivas de análise
da realidade política e social; A; B; C; D; F; I

Saber analisar
contextos sociais e
relações de poder

‐ Mobilizar o conhecimento da Ciência Política para a compreensão dos
fenómenos complexos das sociedades contemporâneas, em especial, da
portuguesa; A; B; C; D; F; G; H; I;

Saber conviver com
regras, utilizá‐las e
(re)elaborá‐las

‐ Elaborar, realizar, apresentar e avaliar projetos de trabalho. A; B; C; D; E; F; I; J

Valores
Responsabilidade, integridade e
liberdade

Excelência e exigência

Curiosidade, reflexão e inovação

Cidadania e participação

Atitudes
Respeita‐se a si mesmo e aos outros;
Manifesta um comportamento correto/ético e responsável.
Demonstra empenho em ultrapassar as dificuldades;
Pauta o seu trabalho pelo rigor e pela qualidade.
Manifesta iniciativa na realização de tarefas;
Procura novas soluções para diferentes problemas.
Evidencia respeito pela diversidade humana e cultural;
Revela espírito de iniciativa;
É interventivo e empreendedor.
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Domínio de Autonomia Curricular (DAC)
As atividades desenvolvidas no âmbito dos Domínios de Autonomia Curricular (DAC) serão avaliadas de acordo com os critérios aprovados para a avaliação da disciplina.

PERFIL DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS | NÍVEIS DE DESEMPENHO – DESCRITORES
Ciência Política – Ensino Secundário
Domínios
90%

Muito insuficiente
[0 – 4]

Insuficiente
[5 – 9]

Suficiente
[10 – 13]

Bom
[14 – 17]

Muito Bom
[18 – 20]

Fazer uma apropriação pessoal de
problemas / conceitos / teorias /
ideologias / formas de organização
política

Não apresenta

Apresenta de forma
insuficiente

Apresenta

Apresenta bem

Apresenta muito bem

Saber ler e interpretar documentos

Não evidencia

Evidencia de forma
insuficiente

Evidencia

Evidencia bem

Evidencia muito bem

 Saber pensar criticamente e de forma
tolerante

Não revela

Revela de forma
insuficiente

Revela

Revela bem

Revela muito bem

 Relacionar‐se com o Outro de forma
cooperativa, com respeito e
solidariedade

Não revela

Revela de forma
insuficiente

Revela

Revela bem

Revela muito bem

 Ser democrático, cooperante e
responsável

Não revela

Revela de forma
insuficiente

Revela

Revela bem

Revela muito bem

 Saber analisar contextos sociais e
relações de poder

Não revela

Revela de forma
insuficiente

Revela

Revela bem

Revela muito bem
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 Saber conviver com regras, utilizá‐las
e (re)elaborá‐las

Domínios
10%
RESPONSABILIDADE, INTEGRIDADE E
LIBERDADE
 Respeita‐se a si mesmo e aos outros;
Manifesta um comportamento correto/ético
e responsável;

EXCELÊNCIA E EXIGÊNCIA
 Demonstra empenho em ultrapassar as
dificuldades; Pauta o seu trabalho pelo rigor
e pela qualidade.

CURIOSIDADE, REFLEXÃO E INOVAÇÃO
 Manifesta iniciativa na realização de tarefas;
Procura novas soluções para diferentes
problemas.

CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO
 Evidencia respeito pela diversidade humana
e cultural; Revela espírito de iniciativa; É
interventivo e empreendedor.

Não revela

Muito insuficiente
[0 – 4]
Não revela respeito por
si mesmo nem pelos
outros; Não manifesta
um comportamento
correto/ético nem
responsável.
Não demonstra
empenho em
ultrapassar as
dificuldades; Não
pauta o seu trabalho
pelo rigor nem pela
qualidade.
Não manifesta
iniciativa na realização
de tarefas; Não
procura novas soluções
para diferentes
problemas.
Não evidencia respeito
pela diversidade
humana e cultural; Não
revela espírito de
iniciativa; Não é
interventivo nem
empreendedor.

Revela de forma
insuficiente

Revela

Revela bem

Revela muito bem

Insuficiente
[5 – 9]
Raramente revela respeito
por si mesmo e pelos
outros; Raramente
manifesta um
comportamento
correto/ético e
responsável.

Suficiente
[10 – 13]
Revela regularmente
respeito por si mesmo e
pelos outros; Manifesta
regularmente um
comportamento
correto/ético e
responsável.

Bom
[14 – 17]
Revela muitas vezes
respeito por si mesmo e
pelos outros; Manifesta
muitas vezes um
comportamento
correto/ético e
responsável.

Raramente demonstra
empenho em ultrapassar
as dificuldades; Raramente
pauta o seu trabalho pelo
rigor e pela qualidade.

Demonstra regularmente
empenho em ultrapassar as
dificuldades; Pauta
regularmente o seu
trabalho pelo rigor e pela
qualidade.

Demonstra muitas vezes
empenho em ultrapassar as
dificuldades; Pauta muitas
vezes o seu trabalho pelo
rigor e pela qualidade.

Demonstra sempre empenho
em ultrapassar as
dificuldades; Pauta sempre o
seu trabalho pelo rigor e pela
qualidade.

Manifesta muitas vezes
iniciativa na realização de
tarefas; Procura muitas
vezes novas soluções para
diferentes problemas.

Manifesta sempre iniciativa
na realização de tarefas;
Procura sempre novas
soluções para diferentes
problemas.

Evidencia muitas vezes
respeito pela diversidade
humana e cultural; Revela
muitas vezes espírito de
iniciativa; É muitas vezes
interventivo e
empreendedor.

Evidencia sempre respeito
pela diversidade humana e
cultural; Revela sempre
espírito de iniciativa; É
sempre interventivo e
empreendedor.

Raramente manifesta
iniciativa na realização de
tarefas; Raramente
procura novas soluções
para diferentes problemas.
Raramente evidencia
respeito pela diversidade
humana e cultural;
Raramente revela espírito
de iniciativa; Raramente é
interventivo e
empreendedor.

Manifesta regularmente
iniciativa na realização de
tarefas; Procura
regularmente novas
soluções para diferentes
problemas.
Evidencia regularmente
respeito pela diversidade
humana e cultural; Revela
regularmente espírito de
iniciativa; É regularmente
interventivo e
empreendedor.

Muito Bom
[18 – 20]
Revela sempre respeito por si
mesmo e pelos outros;
Manifesta sempre um
comportamento
correto/ético e responsável.

Conhecedor/Sabedor/Culto/Informado (A,B,G,H,I); Criativo (A, C, D, J); Crítico/Analítico (A, B, C, D, G); Indagador/Investigador (C, D, F, H, I); Respeitador da diferença/do outro (A, B, E, F, H);
Sistematizador/Organizador (A, B, C, I, J); Questionador (A, F, G, I, J); Comunicador (A, B, D, E, H); Participativo/Colaborador (B, C, D, E, F); Responsável/Autónomo ( C, D, E, F, G, I, J); Cuidador de Si/do Outro (B,
E, F, G)
OPERACIONALIZAÇÃO:
Classificação final do 1.º período: CF1 = F1.
Classificação final do 2.º período: CF2 = (F1 + F2) a dividir por dois.
Classificação final do 3.º período: CF3 = (F1+F2+F3) a dividir por três.
Aprovado em Conselho Pedagógico de 17/06/2020
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