CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE FILOSOFIA 2019/2020

Preâmbulo dos critérios de avaliação do AE Amares:
A apresentação dos critérios de avaliação à disciplina Filosofia, do 10º ano do ensino regular/profissional (retirar o que não
se adapta), pretende dar cumprimento ao disposto no artigo 3.º, alínea d) das definições do DL 55/2018, assim como no artigo
17.º, ponto 2, concomitantemente com o artigo 22.º, ponto 3 do decreto lei referido anteriormente.
Segundo o Perfil dos alunos “Todas as crianças e jovens devem ser encorajados, nas atividades escolares, a desenvolver e
a pôr em prática os valores por que se deve pautar a cultura de escola…”. Associadas aos Valores, que pressupõem um conjunto
de Atitudes, tal como se apresenta no Quadro 1, afiguram-se as Áreas de Competência que “em cada área curricular estão
necessariamente envolvidas múltiplas competências, teóricas e práticas”, pressupondo “o desenvolvimento de literacias
múltiplas”.
O desenvolvimento destas literacias múltiplas é alcançado a partir da mobilização de “técnicas, instrumentos e
procedimentos diversificados e adequados” (art.º 23, ponto 1, b)) que permitam ir ao encontro de uma avaliação formativa
sistemática que culmine numa avaliação sumativa no final do período/ano letivo.
Quadro 1: Áreas de competência do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
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.

ÁREAS DE
COMPETÊNCIA

Quadro 2: Descritores do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
Conhecedor/
sabedor/ culto/
informado
(A, B, G, I, J)
Comunicador /
Interventor
(A, B, D, E, G, H, I)

Criativo
(A, C, D, J)

Descritores do Perfil do Aluno
Crítico/Analítico
Questionador/
(A, B, C, D, G)
Investigador
(A, C, D, F, G, I, J)

Participativo/
colaborador
(B, C, D, E, F)

Responsável/
autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)

Cuidador de si e
do outro
(A, B, E, F, G, I, J)

Respeitador da
diferença/ do
outro
(A, B, E, F, H)
Autoavaliador
(transversal às
áreas);

Sistematizador/
organizador
(A, B, C, I, J)

Quadro 3: Valores e atitudes previstos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
VALORES
a)
b)
Atitudes

c)
d)
e)

a) Responsabilidade e integridade; b) Excelência e exigência; c) Curiosidade, reflexão e inovação;
d) Cidadania e participação; e) Liberdade
Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder
pelas próprias ações; ponderar as ações próprias e alheias em função do bem comum.
Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante perante as dificuldades; ter
consciência de si e dos outros; ter sensibilidade e ser solidário para com os outros.
Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções
e aplicações.
Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos
humanos; negociar a solução de conflitos em prol da solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser
interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor.
Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na
equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no bem comum.
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Quadro 4: Descritores de desempenho por nível (Ensino Básico) e valores (Ensino Secundário).
Descritores de desempenho
Nível 5
18 a 20 valores
O aluno ...
-

adquiriu, plenamente as
aprendizagens essenciais.

Nível 4
14 a 17 valores
Descritores de desempenho
intercalares

Nível 3
10 a 13 valores
O aluno ...
-

adquiriu, em parte, as aprendizagens
essenciais.

Nível 2
8 a 9 valores
Descritores de desempenho
intercalares

Quadro 5: Critérios de avaliação da disciplina de Filosofia do 10º ano
Aprendizagens Essenciais
Módulos

I. Abordagem
Introdutória à
Filosofia e ao
Filosofar
(5%)

Conhecimentos, capacidades e atitudes

Nível 1
0 a 7 valores
O aluno não ...
-

adquiriu as aprendizagens
essenciais.

Descritores do Perfil do
Aluno

2

Sistematizador/ organizador
(A, B, C, I)

O que é a filosofia?

Instrumentos/Ano1

1.

Grelha de
verificação de
compromisso
com a
aprendizagem

2.

Questões-aula

3.

Ficha de
avaliação (uma
por período)

4.

Desafios

5.

Quizzes

6.

Debates

Caracterizar a filosofia como uma atividade conceptual crítica.
Conhecedor/ sabedor/ culto/
informado (A, B, I)

As questões da filosofia.
Clarificar a natureza dos problemas filosóficos.

Racionalidade
argumentativa da
Filosofia e a
dimensão
discursiva do
trabalho filosófico
(18%)

Tese, argumento, validade, verdade e solidez
Analítico (A, I)
Criativo (C, D)

Quadrado da oposição
Explicitar os conceitos de tese, argumento, validade, verdade e solidez.
Operacionalizar os conceitos de tese, argumento, validade, verdade e solidez, usando-os como instrumentos
críticos da filosofia.
Aplicar o quadrado da oposição à negação de teses.

Conhecedor / Criativo /
Comunicativo (B, C, D)

Conhecedor / Criativo /
Comunicativo / Colaborativo
(A, C, D, E, I)

Formas de inferência válida
Explicitar em que consistem as conectivas proposicionais de conjunção, disjunção (inclusiva e exclusiva),
condicional, bicondicional e negação.
Aplicar tabelas de verdade na validação de formas argumentativas.
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Aprendizagens Essenciais
Módulos

Conhecimentos, capacidades e atitudes

Descritores do Perfil do
Aluno

2

Aplicar as regras de inferência do Modus Ponens, do Modus Tollens, do silogismo hipotético, das Leis de De
Morgan, da negação dupla, da contraposição e do silogismo disjuntivo para validar argumentos.

Conhecedor / Criativo /
Comunicativo / Colaborativo
(A, B, C, D, E, F, I)

Principais falácias formais
(10%)

Identificar e justificar as falácias formais da afirmação do consequente e da negação do antecedente.
O discurso argumentativo e principais tipos de argumentos e falácias informais
Clarificar as noções de argumento não-dedutivo, por indução, por analogia e por autoridade.
Construir argumentos por indução, por analogia e por autoridade.
Identificar, justificando, as falácias informais da generalização precipitada, amostra não representativa, falsa
analogia, apelo à autoridade, petição de princípio, falso dilema, falsa relação causal, ad hominem, ad
populum, apelo à ignorância, boneco de palha e derrapagem.
Utilizar conscientemente diferentes tipos de argumentos formais e não formais na análise crítica do
pensamento filosófico e na expressão do seu próprio pensamento.
Aplicar o conhecimento de diferentes falácias formais e não formais na verificação da estrutura e qualidade
argumentativas de diferentes formas de comunicação.

Determinismo e liberdade na ação humana [Metafísica]
II. A AÇÃO
HUMANA E OS
VALORES
A ação humana —
análise e
compreensão do
agir

Formular o problema do livre-arbítrio, justificando a sua pertinência filosófica.
Enunciar as teses do determinismo radical, determinismo moderado e libertismo enquanto respostas ao
problema do livre-arbítrio.
Discutir criticamente as posições do determinismo radical, do determinismo moderado e do libertismo e
respetivos argumentos.

(10%)
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Conhecedor / Sistematizador
/Colaborativo (A, B, C, E)
Criativo / Sabedor (C, D, I)
Conhecedor / investigador /
analítico / organizador /
comunicador (A, B, C, E, F, I)

Instrumentos/Ano1
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Aprendizagens Essenciais
Módulos
A dimensão éticopolítica - análise e
compreensão da
experiência
convivencial [Ética]
(10%)

Conhecimentos, capacidades e atitudes

Descritores do Perfil do
Aluno

2

Conhecedor / organizador /
comunicador (A, B, C, E, I)

A dimensão pessoal e social da ética
Enunciar o problema da natureza dos juízos morais, justificando a sua relevância filosófica.
Caracterizar o conceito de juízo moral enquanto juízo de valor.
Clarificar as teses e os argumentos do subjetivismo, do relativismo e do objetivismo enquanto posições
filosóficas sobre a natureza dos juízos morais.
Discutir criticamente estas posições e respetivos argumentos.
Aplicar estas posições na discussão de problemas inerentes às sociedades multiculturais.
A necessidade de fundamentação da moral - análise comparativa de duas perspetivas filosóficas

Conhecedor / comunicador /
respeitador da diferença e do
outro (A, B, C, D, E, I)

Questionador (D)

O problema do critério ético da moralidade de uma ação:
A ética deontológica de Kant
- Dever e a lei moral;
- A boa vontade;
- Máxima, imperativo hipotético e imperativo categórico.
Heteronomia e autonomia da vontade
- Agir em conformidade com o dever e agir por dever;
- Críticas à ética de Kant.
(19%)

Crítico/ Analítico (A, B, C, D,
G)

A ética utilitarista de Mill
- A intenção e consequências; princípio da utilidade;
- A felicidade; prazeres inferiores e prazeres superiores;
- A inexistência de regras morais absolutas;
- Críticas à ética de Mill.

Crítico / informado / culto (D,
E, F)

Clarificar a necessidade de uma fundamentação da ação moral.
Enunciar o problema ético da moralidade de uma ação.
Clarificar os conceitos nucleares, as teses e os argumentos das éticas de Kant e Mill.
Discutir criticamente as éticas de Kant e Mill.
Mobilizar os conhecimentos adquiridos para analisar criticamente ou propor soluções para problemas éticos
que possam surgir a partir da realidade, cruzando a perspetiva ética com outras áreas do saber.
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Criativo, autónomo e
participativo (B, C F)

Instrumentos/Ano1
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Aprendizagens Essenciais
Módulos

Conhecimentos, capacidades e atitudes

Descritores do Perfil do
Aluno

2

O problema da organização de uma sociedade justa:
Ética, direito e
política —
liberdade e justiça
social; igualdade e
diferenças; justiça
e equidade
[Filosofia Política]
(18%)

Criativo, autónomo (C, D)

A teoria da justiça de John Rawls
- A posição original e o véu de ignorância;

Conhecedor (C) Analítico,
colaborativo (A, C)

- A justiça como equidade;
- Os princípios da justiça;

Conhecedor, participativo,
autónomo, comunicador (A,
B, C, D, E, F)

- A regra maximin; contratualismo e a rejeição do utilitarismo;
- As críticas comunitarista (Michael Sandel) e libertarista (Robert Nozick) a Rawls.
Formular o problema da organização de uma sociedade justa, justificando a sua importância filosófica.
Clarificar os conceitos nucleares, as teses e os argumentos da teoria da justiça de Rawls.
Confrontar a teoria da justiça de Rawls com as críticas que lhe são dirigidas pelo comunitarismo (Michael
Sandel) e libertarismo (Robert Nozick).

Criativo, colaborador,
responsável, autónomo
(C, D, E, F)

Aplicar os conhecimentos adquiridos para discutir problemas políticos das sociedades atuais e apresentar
soluções, cruzando a perspetiva filosófica com outras perspetivas.

Desenvolvimento de um dos seguintes temas:
Temas / problemas
do mundo
contemporâneo
(10%)

1. Erradicação da pobreza
Questionador, conhecedor,
informado, criativo,
comunicativo, participativo,
colaborador, responsável,
autónomo, cuidador de si e
do outro
(A, B, C, D, E, F, G, I, J)

2. Estatuto moral dos animais
3. Responsabilidade ambiental
4. Problemas éticos na interrupção da vida humana
5. Fundamento ético e político de direitos humanos universais
6. Guerra e paz
7. Igualdade e discriminação
8. Cidadania e participação política
9. Os limites entre o público e privado
10. Outros (desde que inseridos nas áreas filosóficas das Aprendizagens Essenciais propostas para o 10º ano)
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Aprendizagens Essenciais
Módulos

Conhecimentos, capacidades e atitudes

Descritores do Perfil do
Aluno

2

Instrumentos/Ano1

O desenvolvimento do tema deve ter por horizonte a elaboração de um ensaio filosófico, sendo que a sua
extensão e o grau de aprofundamento deverão ter em consideração a maturidade dos alunos (possível área
de trabalho transversal com outras disciplinas).

Amares, ____ de julho de 2019

Coordenador(a) de Departamento/ Delegado(a) de Grupo Disciplinar: ______________________________________________

1

Os instrumentos apresentados deverão ser todos os recursos que permitam desenvolver uma avaliação formativa sistemática, cuja articulação determinará
uma avaliação sumativa de final de período. Sempre que possível, três instrumentos diferentes têm de ser usados ao longo de cada período. Todos os
instrumentos de avaliação têm todos igual importância na avaliação dos alunos.
2
As atitudes dos alunos têm de estar de acordo com os domínios/temas que fazem parte das Aprendizagens Essenciais de cada disciplina, sendo articuladas
com os valores do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
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