ESCOLA SECUNDÁRIA POETA AL BERTO
[403192]
7520-902 Sines
Departamento: CSH
Perfil do Aluno

Domínios de
avaliação

Grupo disciplinar: 400

Ano: 1º Curso Profissional

A – Linguagem 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

Competências
A-Linguagens e Textos:

B-Informação e
Comunicação:
Aquisição de
Conhecimentos e
Desenvolvimento
de Capacidades:
Conhecimentos e
Capacidades

C-Raciocínio e resolução
de Problemas

1

Disciplina: Area de Integração

Organizador/Domínio1
Descritores
Utiliza uma linguagem e terminologia adequada na análise dos
realidade social. Aplica-as aos diferentes contextos de
comunicação. Domina capacidades nucleares de compreensão
e de expressão no âmbito das temáticas de cada um dos
módulos a lecionar (módulo 5 e módulo 6)

Ponderaçõesa
A
B
Cb
60

60

60

30

30

30

Valida e mobiliza a informação de forma crítica e autónoma.
Transforma a informação em conhecimento. Apresenta e
explica conceitos em grupo. Colabora em diferentes contextos
comunicativos, utilizando diferentes ferramentas. Expõe o
trabalho de acordo com objetivos definidos e concretizado em
produtos discursivos, textuais audiovisuais e/ou multimédia.
Interpreta informação que lhe permite compreender os
conteúdos dos Temas-problemas a abordar, planeia e conduz
pesquisas. Constrói produtos e conhecimento acerca da os
conteúdos dos Temas-problemas a abordar: o mundo do
trabalho; a globalização das aldeias; o desenvolvimento
sustentável; o papel das organizações internacionais; a difusão
do conhecimento e da informação
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Instrumentos de recolha de
informaçãoc
Em cada um temas dos
módulos 5 e 6
-Trabalho de projeto: trabalhos
de pesquisa e tratamento da
informação recolhida; conceção
do produto; apresentação oral dos
resultados obtidos; debate entre
pares e coavaliação (A, B, C, D,
I)

-Portefólio individual (A, B,C, D,
I)

D-Pensamento Crítico e
Pensamento Criativo

I-Saber Científico,
Técnico e Tecnológico

Atitudes e
d
Valores

Observações:

Observa, analisa e discute ideias centrando-se em evidências.
Usa critérios para apreciar as ideias e constrói argumentos para
fundamentar as tomadas de posição acerca dos conteúdos dos
Temas-problemas a abordar. Convoca diferentes
conhecimentos utilizando diferentes metodologias e
ferramentas para pensar criticamente sobre a realidade.
Desenvolve novas ideias e soluções de forma criativa e
inovadora.
Compreende os conteúdos dos Temas-problemas a abordar.
Coloca questões, procura informação e mobiliza instrumentos
e conhecimentos para compreender aspetos relevantes do
mundo do trabalho; da globalização das culturas; do
desenvolvimento sustentável; do papel das organizações
internacionais e da difusão do conhecimento e da informação.

 Desenvolvimento pessoal e autonomia: Avalia o seu próprio trabalho, identificando
progressos, lacunas e dificuldades a superar. Reconhece os seus pontos fracos e fortes.
Empenha-se na sua aprendizagem com seriedade empenho e persistência. Estabelece
objetivos e traça planos e concretiza projetos, com sentido de responsabilidade e
autonomia.
 Relacionamento interpessoal: Coopera e partilha no trabalho em equipa, valorizando a
diversidade de perspetivas. Interage com tolerância, empatia e responsabilidade e
argumenta, negoceia e aceita diferentes pontos de vista. Avalia o seu trabalho na relação
com os pares e os seus contributos para o coletivo.
 Responsabilidade e integridade: Realiza as tarefas e cumpre prazos. Age eticamente.
Cumpre o código de conduta.
 Cidadania e participação: Mostra respeito pela diversidade humana e cultural. Age em
prol da sustentabilidade ecológica. Demonstra cuidado em relação à sua saúde e
segurança, bem como à dos outros.

10%

Grelha de registo do trabalho
realizado e das atitudes e valores
observados.

a

A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar.
A – Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial.
c
Indicar o número de instrumentos de avaliação a aplicar em cada período letivo.
d
Ver descritores/rubricas no anexo B – Descritores de Desempenho para Atitudes e Valores
b

ESCOLA SECUNDÁRIA POETA AL BERTO
7520-902 Sines

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 2021/2022
Departamento:
Perfil do Aluno

Domínios de
avaliação

Aquisição de
Conhecimentos e
Desenvolvimento
de Capacidades:
Conhecimentos e
Capacidades

Atitudes e
Valores

CSH

Grupo disciplinar: 400

Ano: 1º e 2.º CEF

A – Linguagem 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
Organizador/Domínio1
Competências

Descritores

Desenvolver a capacidade de análise crítica de realidades políticas,
económicas, sociais, culturais e ambientais diversas.
Desenvolver a consciência dos direitos e dos deveres dos indivíduos numa
sociedade democrática.
Ser capaz de analisar os problemas do mundo atual a partir de diferentes
perspetivas.
Estar consciente dos desafios do desenvolvimento sustentável nas
sociedades contemporâneas.

Exercício da responsabilidade pessoal no
âmbito social e político.
Desenvolvimento da autoestima.
Sentimentos de identidade e lealdade.
Sentimentos perante os outros.
Compreensão dos direitos e deveres.
Raciocínio moral.
Reflexão critica.
Transmissão e consciência dos valores.

 Desenvolvimento pessoal e autonomia
 Relacionamento interpessoal
 Responsabilidade e integridade

 Cidadania e participação

Observações:
1

Disciplina: Cidadania e Mundo Atual
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Ponderaçõesa
A
B
Cb
30%

30%

40%

40%

30%

Instrumentos de
recolha de
informaçãoc
Testes de
Avaliação
(1 por módulo)

70%
*

Trabalhos de
pesquisa
(1 por módulo)
Grelha de registo
do trabalho
realizado e das
atitudes e valores
observados.

a

ESCOLA SECUNDÁRIA POETA AL BERTO
7520-902 Sines

A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar.
A – Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial.
c
Indicar o número de instrumentos de avaliação a aplicar em cada período letivo.
*No regime não presencial serão contabilizadas 4 tarefas por período.
b

ESCOLA SECUNDÁRIA POETA AL BERTO
7520-902 Sines

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 2021/2022
Departamento:
Domínios
de
avaliação

Aquisição
de
Conhecime
ntos e
Desenvolvi
mento de
Capacidad
es:

CSH

Grupo disciplinar: 400

Ano: 7.º , 8º e 9º Ano

Disciplina: História

Organizador/Domínioa
Competências

Consolidar a aquisição e utilizar referentes de tempo e de unidades de tempo
histórico: antes de, depois de, milénio, século, ano, era;
Localizar em representações cartográficas, de diversos tipos, locais e eventos
históricos;
Compreender a necessidade das fontes históricas para a produção do conhecimento
histórico;
Utilizar adequadamente fontes históricas de tipologia diversa, recolhendo e
tratando a informação para a abordagem da realidade social numa perspetiva
crítica;
Relacionar formas de organização do espaço com os elementos naturais e humanos
aí existentes em diferentes épocas históricas, ressaltando aspetos diferentes e
aspetos que permanecem;
Reforçar a utilização de conceitos operatórios e metodológicos da disciplina de
História;
Compreender a existência de continuidades e de ruturas no processo histórico,
estabelecendo relações de causalidade e de consequência;
Reconhecer a importância dos valores de cidadania para a formação de uma
consciência cívica e de uma intervenção responsável na sociedade democrática;

DESCRITORES

Conhecedor/
sabedor/ culto/
informado
Indagador/
Investigador
/Questionador

Áreas de
competência
s
(PASEO)*
A, B, G, I, J

Ponderaçõesa
A
B
Cb

50%

Instrumentos
de recolha de
informação

2 Testes de
Avaliação no
1º
e
2º
período e 1
teste no 3º
período

50
%

C, D, F, H, I
A, F, G, I, J
A, B, C, D, G

2 Trabalhos
por período
(escritos/orai
s/outros)
/Crítico/Analíti
co
Sistematizador
/organizador/C
omunicador

35%
A, B, C, I, J
A, C, D, J

35
%

85%
*

Promover uma abordagem da História baseada em critérios éticos e estéticos;
Relacionar, sempre que possível, as aprendizagens com a História regional e local,
valorizando o património histórico e cultural existente na região/local onde
habita/estuda;
Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a diversidade:
étnica, ideológica, cultural, sexual;
Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, promovendo a diversidade, as
interações entre diferentes culturas, a justiça, a igualdade e equidade no
cumprimento das leis;
Respeitar a biodiversidade, valorizando a importância da riqueza das espécies
vegetais e animais para o desenvolvimento das comunidades humanas.
Competências
Descritores
Atitudes e
Valores

Criativo

A, B, D, E, H

Respeitador da
diferença/ do
outro

A, B, E, F, H

Desenvolvimento
pessoal e
autonomia;

Realiza atividades com autonomia.
Reflete sobre as suas aprendizagens, identificando os seus pontos fracos e
fortes.; Promove a sua melhoria;

Relacionamento
interpessoal;

Coopera com o professor e com os colegas em diferentes situações de
aprendizagem.; Trabalha em equipa.É solidário para com os outros.;

Responsabilidade e
integridade;

Realiza as tarefas e cumpre prazos.; Age eticamente.
Cumpre o código de conduta.
Mostra respeito pela diversidade humana e cultural.
Age em prol da sustentabilidade ecológica.
Demonstra cuidado em relação à sua saúde e segurança, bem como à dos outros.

Cidadania e
participação

15

15

15
Ficha de
autoavaliação
final do
período

C, D, E, F,
G, I, J

A, B, E, F, H

(*)
Áreas de Competências do Perfil
do aluno à Saída da Escolaridade
Obrigatória (PASEO)

A – Linguagem 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

Observações:
a
A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar.
b
A – Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial.
c
Indicar o número de instrumentos de avaliação a aplicar em cada período letivo.

*No regime não presencial serão contabilizadas 4 tarefas por período

ESCOLA SECUNDÁRIA POETA AL BERTO
7520-902 Sines

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 2021/2022
Departamento: Ciências Sociais e Humanas

Grupo disciplinar: 400

Disciplina: História A

Ano: 10º, 11º e 12º ano

Organizador/Domínio
Domínios de
avaliação

Competências

Descritores

Áreas de
Competênci
as (PASEO)
(*)

Aquisição de
Conhecimentos
e
Desenvolvimen
to de
Capacidades:

Pesquisar, de forma autónoma mas planificada, em meios
diversificados, informação relevante para assuntos em estudo,
manifestando sentido crítico na seleção adequada de contributos;
Analisar fontes de natureza diversa, distinguindo informação,
implícita e explícita, assim como os respetivos limites para o
conhecimento do passado;
Analisar textos historiográficos, identificando a opinião do autor e
tomando-a como uma interpretação suscetível de revisão em
função dos avanços historiográficos;
Situar cronológica e espacialmente acontecimentos e processos
relevantes, relacionando-os com os contextos em que ocorreram;
Identificar a multiplicidade de fatores e a relevância da ação de
indivíduos ou grupos, relativamente a fenómenos históricos
circunscritos no tempo e no espaço;
Situar e caracterizar aspetos relevantes da história de Portugal,
europeia e mundial;
Relacionar a história de Portugal com a história europeia e
mundial,
distinguindo
articulações
dinâmicas
e
analogias/especificidades, quer de natureza temática quer de
âmbito cronológico, regional ou local;
Mobilizar conhecimentos de realidades históricas estudadas para
fundamentar opiniões, relativas a problemas nacionais e do
mundo contemporâneo, e para intervir de modo responsável no
seu meio envolvente;

Responsável/
autónomo

A

B

60

60

15

15

15

15

Instrumentos de
recolha de
informação c

Cb

C, D, E,
F, G, I,
J
A, B, G, I, J

Conhecedor/ sabedor/
culto/informado

Ponderações a

2 testes (1º e 2º
período)
1 teste
(3º período)

C, D, F, H, I

Indagador/ Investigador
A, F, G, I, J

1 apresentação oral por
período

Questionador

Crítico e analítico

A, B, C, D,
G

90
*

A, B, C, I, J
Sistematizador/organizad
or

2 tarefas de aula por
período

Elaborar e comunicar, com correção linguística e de forma
criativa, sínteses de assuntos estudados;
Manifestar abertura à dimensão intercultural das sociedades
contemporâneas;
Problematizar as relações entre o passado e o presente e a
interpretação crítica e fundamentada do mundo atual;
Desenvolver a capacidade de reflexão, a sensibilidade e o juízo
crítico, estimulando a produção e a fruição de bens culturais;
Desenvolver a autonomia pessoal e a clarificação de um sistema
de valores, numa perspetiva humanista;
Desenvolver a consciência da cidadania e da necessidade de
intervenção crítica em diversos contextos e espaços.

A, B, D, E, H
Comunicador
A, C, D, J
Criativo

Respeitador da diferença/
do outro

A, B, E, F, H
(transversal
às áreas)

Autoavaliador
Organizador/Domínio
Domínios de
avaliação

Competências

Descritores

Áreas de
Competênci
as (PASEO)
(*)

Desenvolvimento pessoal e
autonomia;

Relacionamento interpessoal;
Atitudes e
Valores
Responsabilidade e
integridade;

Cidadania e participação

Realiza atividades com autonomia.
Reflete sobre as suas aprendizagens, identificando os
seus pontos fracos e fortes.
Promove a sua melhoria
Coopera com o professor e com os colegas em diferentes
situações de aprendizagem.
Trabalha em equipa.
É solidário para com os outros.
Realiza as tarefas e cumpre prazos.
Age eticamente.
Cumpre o código de conduta.
Mostra respeito pela diversidade humana e cultural.
Age em prol da sustentabilidade ecológica.
Demonstra cuidado em relação à sua saúde e segurança, bem
como à dos outros.

Ponderações a
A

B

Instrumentos de
recolha de
informação c

Cb
Ficha de autoavaliação
final do período

10

10

10

C, D, E, F,
G, I, J

A, B, E, F, H

(*)
Áreas de Competências do Perfil
do aluno à Saída da Escolaridade
Obrigatória (PASEO)

A – Linguagem 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

Observações:
a

b

A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar.
A – Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial.

c

4 tarefas de aula ( de tipologia diversa) a aplicar em cada período letivo.

