
1- Dimensões sujeitas a avaliação 

 
Agrupamento de Escolas de São João da Pesqueira 

 

Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas 
 

Ano letivo 2021/2022 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – Economia C – 12º Ano 
 

 

1.1- São avaliadas a dimensão dos Conhecimentos e Capacidades e a dimensão das Atitudes e Valores. 
 

1.2- A ponderação de cada uma das dimensões na classificação final do aluno é a indicada no quadro seguinte: 
 

Dimensões Ponderação 

Conhecimentos 
Capacidades 

95% 
 

Atitudes 5% 

1.3- Os descritores operativos e instrumentos de avaliação a utilizar em cada dimensão são os que se seguem: 
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Domínios 

 

 
Aprendizagens essenciais/ 

Perfil do aluno 

Avaliação pedagógica/Instrumentos de Avaliação 

 

Formativa Tarefas Sumativa Tarefas 
 

 

 

 

 

Programa da 
disciplina 

(Aprendizagens 
Essenciais) 

 

- Aquisição de conhecimentos. 
- Aplicação de conhecimentos a novas situações e em vários contextos. 
- Compreensão da perspetiva da Ciência Económica na análise dos fenómenos sociais. 
- Integração dos fenómenos económicos no contexto dos fenómenos sociais. 
- Compreensão de conceitos económicos. 
- Utilização correta da terminologia económica. 
- Conhecimento de aspetos relevantes das economias portuguesa e da União Europeia. 
- Compreensão de aspetos relevantes da organização económica das sociedades, bem 
como da sua evolução. 
- Compreensão das características fundamentais do mundo atual. 
- Conhecimento de tendências da economia mundial. 
- Problematização da situação político-económica mundial, europeia e portuguesa à luz 
dos Direitos Humanos. 
- Desenvolvimento de hábitos e métodos de estudo. 
- Desenvolvimento do gosto pela pesquisa. 
- Desenvolvimento de capacidades de compreensão e de expressão oral e escrita. 
- Estruturação de respostas escritas com correção formal e de conteúdo. 
- Pesquisa de informação em diferentes fontes, nomeadamente com recurso às 
tecnologias da informação e da comunicação. 
- Análise de documentos de diversos tipos. 
- Interpretação de gráficos e quadros. 
- Elaboração de sínteses de conteúdo. 
- Utilização de processos de análise quantitativa dos fenómenos económicos. 
- Utilização de técnicas de representação da realidade económica. 
- Desenvolvimento das capacidades de elaboração de projetos de trabalho, da sua 
realização e avaliação. 
- Apresentação de trabalhos, nomeadamente com recurso às TIC. 

 
 
 
 
 

-Continua e 
sistemática - 

reguladora das 
aprendizagens. 

 
-Uso do feedback 

(feed up, feed 
back e feed 

forward) como 
estratégia ao 

serviço da 
aprendizagem ao 

longo do ano 
letivo. 

 
 

 

 

 

 

-Questão aula 
 

- Recuperação de 
aprendizagens 

 

-Intervenções e 
participação oral 

 

-Fichas de trabalho 
individuais e/ou de grupo 

 

-Relatórios (atividades 
práticas e pesquisa) 

 

-Registo de observação 
direta focalizada no 

interesse, na capacidade 
de intervenção e 
argumentação na 
participação, na 
autonomia e no 

empenho. 
 

- Trabalhos escritos: 
individuais, pares ou 

grupo. 
 

-Auto e heteroavaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Momentos de 
balanço que 
podem servir 

para 
classificação 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

75% 
▪ Testes 
escritos 

 
 

10% 
▪ Outros 

trabalhos 
escritos (fichas 

de resposta 
curta e 

objetiva, 
questões-aula, 

análise de 
texto) 

realizados na 
sala de aula. 

 
10% 

 
▪ Trabalhos de 

pesquisa e 
apresentação. 
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- Desenvolvimento do espírito crítico.  

- Desenvolvimento da capacidade de intervir de forma construtiva.  

- Desenvolvimento da capacidade de apresentar ideias, de as discutir, de as fundamentar corretamente e de atender às ideias dos outros.  

- Desenvolvimento do espírito de tolerância, de respeito pela diferença e de cooperação.  

- Desenvolvimento do espírito criativo e de abertura à inovação.  

- Demonstração de empenho e de interesse pelas atividades a desenvolver.  

- Demonstração de sentido de responsabilidade. - Assiduidade e pontualidade. 

 

 

 
5% 

Observação direta 
 

 

 

 

Em caso de Ensino Misto 

Aulas presenciais – 70% Aulas à distância – 30% 

Conhecimentos e Capacidades Realização de tarefas, testes, questão-aula, 

trabalhos individuais/pares 

85% Conhecimentos e Capacidades Realização de tarefas (qualidade/quantidade), 

testes 

80% 

Atitudes Participação 6% Atitudes Participação 7% 

Assiduidade e Pontualidade 2% Assiduidade nas aulas síncronas 3% 

Autonomia 5% Autonomia/Responsabilidade 7% 

Comportamento 2% Cumprimento dos prazos 3% 

TOTAL 100% 

 

                                      Critérios / Peso – E@D 
Conhecimentos e Capacidades Número de tarefas, qualidade e testes                                                                                                                   80%                                                                                                                

Atitudes 

Assiduidade às aulas síncronas e assíncronas 3%  
 

20% Participação e pertinência das intervenções 7% 

Realização e qualidade das tatefas 7% 

Cumprimento dos prazos 3% 

TOTAL 100% 


