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DOMÍNIO 
OBJETIVOS ESSENCIAIS DE APRENDIZAGEM 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 
AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO ORIENTADAS 

PARA O PERFIL DOS ALUNOS 

 
 

DAC 

DESCRITORES DO 
PERFIL DOS 

ALUNOS E PESOS 
CLASSIFICATIVOS 

INSTRUMENTOS 
DE 

AVALIAÇÃO 

      Área 1 
A Pessoa 

 
TEMA 

 O sujeito 
histórico-

social 
 

2.1  
Estrutura 
familiar  

e  
dinâmica 

social 
 

Conceitos 
chave  

 
Funções da 

família 
dimensão 

das famílias,  
novos papéis 
conjugais e 
parentais;  
tipos de 
família 

 
 

Compreender a estrutura de parentesco e a sua 
importância na organização social. 
 
Caracterizar diferentes modelos familiares 
contextualizando-os no tempo e no espaço. 
 
Identificar modelos de  familias contemporâneas 
e refletir sobre estereótipos e preconceitos face à 
vivencia em diferentes tipologias familiares. 
 
Relacionar as transformações na estrutura 
familiar e respetivas funções.  
 
Reconhecer a existência de diferentes contextos 
com os quais a Pessoa e a família se confrontam: 
padrões de cultura como indutores de padrões de 
comportamento. 
 
Relacionar o desenvolvimento pessoal e a 
inserção social: a socialização intergeracional; 
 
 
Compreender o papel e importância da família, 
como agente de socialização na interação com 
outros agentes: a escola, as redes sociais, a 
publicidade e os media. 
 
 

 
Esclarecimento dos critérios de avaliação e 
metodologias de trabalho. 
 
 
Desenvolvimento das atitudes estruturantes 
através do trabalho de grupo e no confronto 
com a diversidade de identidades culturais 
da turma. 
 
 
Seleção e organização da informação sobre a 
complexidade de diferentes mundivisões 
acerca de modelos de estrutura familiar. 
 
 
Construção de um quadro conceptual 
operativo, a partir da exploração de textos 
literários e não literários, ilustrativos do 
processo de evolução da instituição 
familiar. 
 
Análise de documentários audiovisuais e/ou 
filmes de ficção, desenvolvendo, 
proficientemente, a descodificação de 
diferentes linguagens, em diferentes 
contextos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Possível articulação 
com a componente 

de Cidadania e 
Desenvolvimento 

 
 
 

Domínio 
 

Interculturalidade 
 

«Identidade» 
«interidentidade» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linguagens e 
textos (A) 

10% 
 

Informação 
e comunicação (B)  

(5%) 
 

Raciocínio  
e resolução 

de problemas (C) 
(20%) 

 
Desenvolvimento 

pessoal e 
autonomia (F) 

(5%) 
 
Relacionamento 
interpessoal (E) 

(10%) 
 

Pensamento 
crítico e 

pensamento 
criativo (D) 

(5%) 
 

Saber científico, 
técnico 

e tecnológico (I) 
(40%) 

 
 

Sensibilidade 
estética (H) 

(5%) 
 

 
Trabalho 

colaborativo de 
grupo para  

desenvolver 
competências 

sociais: 
assertividade 

responsabilidade 
e autonomia 

 
▼ 

Testes sumativos 
e Fichas 

formativas de 
trabalho 

Individual 
 
▼ 

Apresentações 
 defesa de  
trabalhos,  

individuais e 
em grupo 

utilizando, se 
necessário, o 

E@D 
Teams 

 
  ▼ 

 
Participação 

apropriada em 
contexto de sala 

de aula 
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Área 2 

A 
Sociedade 

Região, 
Espaço 
Vivido 

 Temática  
4.1  

 

A identidade 
regional 

 
Conceitos  

Chave 
 

Identidade 
regional  
Memória 
(social e 
coletiva)  
Mudança 

social 
Paisagem  

Património 
natural e  
cultural | 
Recursos 

endógenos  
Região 

 

 

 
Distinguir elementos naturais e humanos, 
observando diferentes paisagens; 
 
Percecionar a pluridimensionalidade da 
identidade regional: espaço natural (físico), 
societal (comunitário), patrimonial e individual; 
 
Caracterizar, do ponto de vista físico, a região em 
que se insere o espaço escolar, ou a região onde 
iniciou a sua trajetória identitária; 
 
Pesquisar e selecionar informação de diferentes 
fontes; 
Inventariar algum património cultural da região 
em que a escola se insere, ou onde o aluno tem a 
sua matriz cultural; 
Identificar algumas tradições locais que 
desempenhem o papel identificador; 
 
Caracterizar, do ponto de vista das atividades 
económicas, essa região em que se insere; 
 
Identificar aspetos de modernidade da vida local 
e regional; 
 
Imaginar estratégias que visem a valorização  
de uma região, através da promoção de práticas 
sustentáveis 
 
 

 
 
Observar e caracterizar as características do 
relevo, hidrografia, vegetação e fauna de 
uma região, partindo da observação da área 
envolvente da escola, da residência ou ainda 
da região onde iniciou a sua trajetória 
identitária. 
 
Distinguir elementos do património cultural 
local, através da observação e da pesquisa 
bibliográfica e de sites; 
 
Entrevistar familiares, atores/agentes 
sociais, económicos e culturais, de forma a 
identificar tradições locais em áreas como 
a literatura oral, a gastronomia, o 
artesanato, festividades, 
culturas, lendas e mitos, permitindo elaborar 
um quadro-síntese com os elementos 
identitários da região, promovendo 
estratégias que envolvam o pensamento 
crítico, criativo e analítico 
  
 
Construção de um PowerPoint com os 
elementos recolhidos 
 
Apresentação e debate a partir dos 
conceitos interiorizados. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DAC 
 
 
 
 
 
 

 
Possível 

articulação com a 
componente de 

Cidadania e 
Desenvolvimento 

 
 

Domínios 
 
 

“Educação 
ambiental”, 

“Desenvolvimento 
sustentável” 
«Cidadania» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Linguagens e 
textos (A) 

10% 
 

Informação 
e comunicação (B)  

(5%) 
 

Raciocínio  
e resolução 

de problemas (C) 
(20%) 

 
Desenvolvimento 

pessoal e 
autonomia (F) 

(5%) 
 

Relacionamento 
interpessoal (E) 

(10%) 
 

Pensamento 
crítico e 

pensamento 
criativo (D) 

(5%) 
 

Saber científico, 
técnico 

e tecnológico (I) 
(40%) 

 
 

Sensibilidade 
estética (H) 

(5%) 
 
 
 

 

Trabalho 
colaborativo de 

grupo 
para 

desenvolver 
 competências 

sociais  
 

  ▼ 
 

Teste sumativo  
e Fichas 

formativas de 
trabalho 

Individual 
 
▼ 

 
Apresentações 

 defesa de  
trabalhos,  

individuais e 
em grupo 

utilizando, se 
necessário, o 

E@D 
Teams 

  
  ▼ 

Participação 
apropriada em 

contexto de 
sala de aula 
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Área 3 

O Mundo 

 

Temática 

9.3. 

A 
Experiência 

religiosa 
como 

afirmação 
do espaço 
espiritual 
no Mundo 

 

Conceitos 
chave   

Dogma | 
Laicização | 

Monoteísmo 
| Politeísmo | 
Sacralização 

 
 

Identificar manifestações religiosas em contexto 
local e regional constantes nos hábitos e 
costumes das populações: artes e ofícios, festas, 
romarias, entre outros.  
 
Compreender que o fenómeno religioso é 
universal, traduzindo--se em distintas crenças e 
cultos: do animismo ao monoteísmo ocidental.  
 
Problematizar o diálogo inter-religioso e o diálogo 
entre as religiões e a ciência, à luz das vivências 
da sociedade contemporânea. 
 
Promover o respeito pela multiculturalidade, o 
reconhecimento e valorização da diversidade 
étnica, ideológica e cultural 
 

 
Selecionar fontes fidedignas acerca das diversas 
manifestações religiosas, elaborando quadro-
síntese em que constem as manifestações 
religiosas identificadas a nível local, ou regional.  
 
Formular questões-chave, em contexto 
intergrupal sobre práticas religiosas presentes no 
quotidiano, a nível familiar, local e regional, 
nacional e mundial, reconhecendo-as como parte 
integrante do património cultural da sociedade 
em estudo.  
 
Visitar locais de culto representativos de várias 
religiões, passadas e da atualidade, elaborando 
um relatório de visita de estudo.  
 
Questionar e problematizar as experiências 
religiosas, comparando culturas e práticas 
sociais, associadas à religião, em sociedades 
laicas e religiosas.  
 
Promover sessões de debate que possibilitem 
leituras multiperspetivadas, sobre a temática, 
num quadro de desenvolvimento pessoal e 
autónomo. Promover interações que respeitem a 
diferença e a diversidade (sessões de 
esclarecimento, na comunidade escolar e na 
região onde se insere a escola, com membros de 
diferentes credos, religiões e com a comunidade 
científica.) 

 
 
 

DAC 
 
 
 
 
 
 
 

Possível 
articulação com a 

componente de 
Cidadania e 

Desenvolvimento 

 
 

Domínios 
 

“Direitos Humanos” 
e 

“Interculturalidade”
. 

 
 
 
 

 

 
 

Linguagens e 
textos (A) 

10% 
 

Informação 
e comunicação (B)  

(5%) 
 

Raciocínio  
e resolução 

de problemas (C) 
(20%) 

 
Desenvolvimento 

pessoal e 
autonomia (F) 

(10%) 
 

Relacionamento 
interpessoal (E) 

(5%) 
 

Pensamento 
crítico e 

pensamento 
criativo (D) 

(10%) 
 

Saber científico, 
técnico 

e tecnológico (I)  
(30%) 

 
Sensibilidade 

estética 
e artística (H) 

(10%) 
 

Trabalho 
colaborativo de 

grupo 
para 

desenvolver 
 competências 

sociais  
 

  ▼ 
 

Teste sumativo  
e Fichas 

formativas de 
trabalho 

Individual 
 
▼ 

 
Apresentações 

 defesa de  
trabalhos,  

individuais e 
em grupo 

utilizando, se 
necessário, o 

E@D 
Teams 

  
  ▼ 

Participação 
apropriada em 

contexto de sala 
de aula 
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PERFIL DE DESEMPENHO DOS ALUNOS 

Muito 
insuficiente,  
0-4 valores 

O aluno compreende apenas partes irrelevantes dos conteúdos programáticos; 
O aluno não mobiliza o conhecimento quer para compreender a sua realidade individual e social, quer para criar relações interdisciplinares com outras disciplinas 
curriculares; 
O aluno não desenvolve observações críticas relacionadas com os conteúdos programáticos; 
O aluno comete muitos e importantes erros no uso da linguagem oral e escrita; 
O aluno não é assíduo nem pontual; 
O aluno não tem uma ética de trabalho individual ou colaborativa. 
 

Insuficiente,  
5-9 valores 

O aluno compreende apenas uma parte dos conteúdos programáticos; 
O aluno mobiliza pouco conhecimento quer para compreender a sua realidade individual e social, quer para criar relações interdisciplinares com outras disciplinas 
curriculares; 
O aluno desenvolve com pouca pertinência e sentido de oportunidade observações críticas relacionadas com os conteúdos programáticos; 
O aluno utiliza incorretamente a linguagem oral e escrita; 
O aluno é pouco assíduo e pontual; 
O aluno não tem uma ética de trabalho individual ou colaborativa. 
 

Suficiente,  
10-13 valores 

O aluno compreende uma parte importante dos conteúdos programáticos; 
O aluno operacionaliza alguns conceitos /conhecimentos das diferentes Unidades Temáticas, quer para compreender uma parte da sua realidade individual e social, quer 
para criar algumas relações interdisciplinares com outras disciplinas curriculares; 
O aluno desenvolve, com alguma pertinência e sentido de oportunidade, observações críticas relacionadas com os conteúdos programáticos; 
O aluno utiliza corretamente, embora com alguns erros, a linguagem oral e escrita;  
O aluno é tendencialmente assíduo e pontual; 
O aluno tem uma ética de trabalho individual e colaborativa tendencialmente consolidada. 
 

Bom, 14-17 
valores 

O aluno compreende grande parte dos conteúdos programáticos; 
O aluno operacionaliza de modo proficiente o quadro conceptual das diferentes Unidades Temáticas, quer para compreender uma grande parte da sua realidade individual 
e social, quer para criar bastantes relações interdisciplinares com outras disciplinas curriculares; 
O aluno desenvolve com bastante pertinência e sentido de oportunidade observações críticas relacionadas com os conteúdos programáticos; 
O aluno utiliza corretamente, embora com pequenos erros, a linguagem oral e escrita; 
O aluno é assíduo e pontual; 
O aluno tem uma ética de trabalho individual e colaborativa consolidada. 
 

Muito bom,  
18-20 valores 

O aluno compreende totalmente os conteúdos programáticos; 
O aluno operacionaliza o quadro conceptual das Unidades Temáticas e problematiza o conhecimento quer para compreender a sua realidade individual e social, quer para 
criar relações interdisciplinares com outras disciplinas escolares; 
O aluno desenvolve com toda a pertinência e sentido de oportunidade observações críticas relacionadas com os conteúdos programáticos; 
O aluno utiliza corretamente a linguagem oral e escrita; 
O aluno é exemplarmente assíduo e pontual. 
O aluno tem uma ética de trabalho individual e colaborativa muito consolidada. 
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Cálculo da classificação final de cada Unidade Modular 

  

A avaliação assume carácter diagnóstico, formativo e sumativo. 

1. A avaliação formativa é contínua e sistemática, permitindo ao professor, ao aluno e ao encarregado de educação obter informação sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens, com vista à definição e ao ajustamento de processos e estratégias. 

2. A avaliação sumativa tem como principais funções a classificação e a certificação, expressando-se numa escala de 0 a 20 valores. 

2.1 Avaliação sumativa 

A avaliação sumativa ocorre no final de cada módulo e após a conclusão do conjunto de módulos de cada disciplina. 

2.1.1. Avaliação sumativa dos módulos 

1 - A avaliação sumativa de cada módulo é da competência do professor. 

2 - O momento de realização desta avaliação resulta do acordo entre o(s) aluno(s) e o professor. 

3 - A avaliação de cada módulo deve ser participada, exprimindo a conjugação da auto e heteroavaliação dos alunos e da avaliação realizada pelo professor. 

4 – Os resultados da avaliação dos módulos permitirão ao professor e alunos: 

       - ajustar estratégias de ensino-aprendizagem, respeitando os ritmos de aprendizagem de cada aluno; 

       - acordar novos processos e novas datas para a repetição da avaliação dos módulos realizados com insucesso. 

5 – A classificação final de cada módulo será publicada em pauta e só terá lugar quando o aluno atingir a classificação mínima de dez valores. 

6 - Os alunos com classificação negativa no final do módulo realizam um teste globalizante de recuperação tendo de obter classificação igual ou superior a 

dez valores. 

Observações 

 

1. Quando excecionalmente não se verificar a realização de algum instrumento de avaliação num módulo, o seu peso para a classificação final será distribuído 

pelos outros instrumentos do mesmo tipo.  

 

2. Sempre que possível, a ausência do aluno num instrumento de avaliação agendado deverá ser antecipadamente comunicada ao professor. Isso não invalida a 

necessidade de, em qualquer das situações, tal ausência ser devidamente justificada, de acordo com as regras estabelecidas no artigo 16.º do Estatuto do 

Aluno e Ética Escolar (DL 51/2012, de 5 de setembro). Competirá ao professor, ponderada a circunstância da falta e o perfil escolar do aluno, realizar ou não 

outro instrumento de avaliação. 

 


