Escola Secundária Rainha Santa Isabel, Estremoz
Código 402643

Domínios da avaliação

ENSINO SECUNDÁRIO – CURSOS PROFISSIONAIS
Domínio
Ponderação
Atitudes e Valores
20%
Conhecimentos e capacidades
80%
Domínio das atitudes
A avaliação do domínio “Atitudes e valores” tem sido feita, contemplando a valorização
dos seguintes parâmetros:

Atitudes e Valores
Valorização

Parâmetros

Responsabilidade e integridade
Excelência e exigência
Liberdade e respeito mútuo
Curiosidade, reflexão e inovação
Cidadania e participação

E
nEnsino Secundário
s (em valores)
i
4
4
4
4
4

Descritores dos parâmetros - Ensino Secundário
- Ser responsável;
Responsabilidade e integridade
- Saber agir eticamente, respondendo pelas próprias ações;
- Ponderar as ações próprias em função do bem comum.
- Aspirar ao rigor e ao trabalho bem feito;
Excelência e exigência
- Ser perseverante perante as dificuldades;
- Ser sensível e solidário para com os outros.
- Respeitar-se a si e aos outros;
Liberdade e respeito mútuo
- Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural.
- Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na
- Querer aprender mais;
Curiosidade, reflexão e inovação - Desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo;
- Procurar novas soluções e aplicações.
- Ser participativo;
Cidadania e participação
- Ser empreendedor;
- Ser interventivo em prol da solidariedade e da sustentabilidade ecológica.
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PLANIFICAÇÃO MODULAR

Módulo 5

TEMA-PROBLEMA | 2.2
O SUJEITO E A CONSTRUÇÃO DO SOCIAL

OPERACIONALIZAÇÃO DAS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS (AE)
Conceitos-chave | Ideias-chave
Continuidade | Estratificação social | Identidade | Interculturalidade | Mudança | Multiculturalidade | Revolução | Rutura | Sociedade

AVALIAÇÃO
Instrumentos e técnicas de recolha e registo de informação (grelhas de registo/fichas de observação, grelhas de progressão de conhecimentos
de autoavaliação/metacognição) referentes ao trabalho, individual e/ou em grupo, para aferição de áreas de competências de comunicação,
interpretação e tratamento de informação, segundo critérios previamente definidos, raciocínio e resolução de problemas, pensamento crítico
e criativo, autonomia e desenvolvimento pessoal e interpessoal, compreensão temporal, espacial, contextual e mobilização de saber científico
e técnico.
Produtos elaborados pelos alunos como produções orais e escritas (elaboração de relatórios, friso cronológico, sínteses, debates, questõeschave em suporte digital, ou outros) realizados individualmente ou em grupo, para aferição de competências na utilização adequada de fontes
para a produção e aprofundamento do conhecimento, consolidação e utilização de referentes de tempo e unidades de tempo, utilização de
conceitos, compreensão da existência de continuidades e ruturas e mobilização do saber para a cidadania.
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ORGANIZADOR
O SUJEITO E A
CONSTRUÇÃO DO
SOCIAL

AE: CONHECIMENTOS,
CAPACIDADES E ATITUDES
O aluno deve ser capaz de:

Analisar diferentes formas de
organização social.

Compreender que as mudanças que
ocorrem na organização social
dependem e implicam ruturas
político-ideológicas

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO ORIENTADAS PARA O PERFIL DOS ALUNOS
(Exemplos de ações a desenvolver)
Apresentar diferentes modelos de organização social (desde a Grécia e Roma clássicas até
às doutrinas socialistas e utopistas e as revoluções sociais do Séc. XX), de modo
autónomo, oralmente ou por escrito, em diversos tipos de suporte, preferencialmente
digital, informação sistematizada recolhida em diversos tipos de fontes (primárias e
secundárias; materiais, iconográficas, escritas, orais), de modo a incentivar análises
fundamentadas, críticas e multiperspetivadas, estabelecendo relações interdisciplinares.
Elaborar friso cronológico (suporte digital Timeline) que corresponda a diferentes escalas
de tempo (curta, média e longa duração), com base em fontes históricas que permitam a
produção de conhecimento, sobre momentos de rutura significativos para a mudança social
tais como o período da expansão europeia, a construção dos impérios coloniais e a sua
relação com a industrialização; o desenvolvimento dos nacionalismos e dos imperialismos;
a valorização do conhecimento científico e a sua relação com a inovação tecnológica; as
duas guerras mundiais; a democratização das sociedades ocidentais; a diversidade dos
processos de descolonização; os impactos sociais da globalização.
Organizar um debate que requeira sustentação de afirmações e elaboração de opiniões e
que contribua para a formulação de questões-chave em contexto intergrupal, recorrendo a
conceitos-chave do tema em estudo, numa perspetiva interdisciplinar.

Compreender a existência de
continuidades e de ruturas no
processo histórico, estabelecendo
relações de causalidade e de
consequência

Reconhecer que a diversidade
social é um fator estruturante das
sociedades ocidentais
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Propor alternativas de interpretação sobre um acontecimento, evento ou processo,
problematizando e mobilizando conhecimentos adquiridos (imperialismo, colonialismo,
escravatura, tráfico humano, minorias étnicas e religiosas, racismo, xenofobia, migrações
forçadas e não forçadas).

Promover a multiperspetiva, elaborando sínteses, através da análise de fontes com diversos
pontos de vista, num quadro de desenvolvimento pessoal e autónomo (como aceder a
fontes que impliquem visão diferente sobre um mesmo tema).
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DESCRITORES DO PERFIL DOS
ALUNOS
Conhecedor | Sabedor | Culto |
Informado | Indagador |
Crítico | Investigador |
Autónomo
(A, B, C, D, H, I)
Informado | Conhecedor |
Sistematizador | Organizador
| Questionador
(A, B, C, D, F, I)

Informado | Conhecedor |
Sistematizador | Organizador |
Questionador | Crítico |
Analítico | Comunicador
(A, B, C, D, E, F, I, J)
Informado | Conhecedor |
Sistematizador | Organizador |
Questionador | Crítico |
Analítico | Respeitador do
outro e da diferença
(A, B, C, D, F, I)
Sistematizador | Organizador |
Criativo | Responsável |
Autónomo | Respeitador do
outro e da diferença |
Conhecedor | Crítico |
Analítico
(A, B, C, D, E, F, I)

Escola Secundária Rainha Santa Isabel, Estremoz
Código 402643

ORGANIZADOR

AE: CONHECIMENTOS,
CAPACIDADES E ATITUDES
O aluno deve ser capaz de:

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO ORIENTADAS PARA O PERFIL DOS ALUNOS
(Exemplos de ações a desenvolver)
Elaborar relatórios, obedecendo a critérios e objetivos específicos e questionando os
conhecimentos prévios que possibilitem uma análise crítica e reflexiva, acerca da aquisição
e progressão desses conhecimentos a partir de estereótipos e de conceitos-chave.

Promover o respeito pela diferença,
reconhecendo e valorizando a
diversidade, étnica, ideológica,
cultural e sexual, existente nas
sociedades

Colocar questões-chave cuja resposta abranja acontecimentos ou processos históricos
(distinção e/ou comparação entre multi e interculturalidade nas sociedades moderna e
contemporânea; questionar estereótipos associados a conceitos-chave, entre outros).

Visitar, física ou virtualmente, espaços museológicos e monumentos relacionados com o
património local, regional, nacional e mundial, que evidenciam a diversidade social e
cultural das sociedades ocidentais, elaborando um relatório de visita de estudo.
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DESCRITORES DO PERFIL DOS
ALUNOS
Sistematizador | Organizador |
Questionador | Analítico |
Crítico | Autónomo
(A, B, C, D, F)
Conhecedor | Analítico |
Crítico | Sistematizador |
Organizador | Questionador |
Responsável | Autónomo |
Respeitador do outro e da
diferença
(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)
Conhecedor | Analítico |
Crítico | Sistematizador |
Organizador | Questionador |
Responsável | Autónomo |
Respeitador do outro e da
diferença
(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)
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TEMA-PROBLEMA | 5.1
A INTEGRAÇÃO NO ESPAÇO EUROPEU

OPERACIONALIZAÇÃO DAS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS (AE)
Conceitos-chave | Ideias-chave
Indicadores demográficos, económicos, sociais e culturais | União Europeia (UE) | Zona euro

AVALIAÇÃO
Instrumentos e técnicas de recolha e registo de informação (grelhas de registo/fichas de observação, grelhas de progressão de conhecimentos
de autoavaliação/metacognição) referentes ao trabalho, individual e/ou em grupo, para aferição de áreas de competências de comunicação,
interpretação e tratamento de informação, segundo critérios previamente definidos, raciocínio e resolução de problemas, pensamento crítico
e criativo, autonomia e desenvolvimento pessoal e interpessoal, compreensão temporal, espacial, contextual e mobilização de saber científico
e técnico.
Produtos elaborados pelos alunos como produções orais e escritas (elaboração de relatórios, friso cronológico, sínteses, debates, questõeschave em suporte digital, ou outros) realizados individualmente ou em grupo, para aferição de competências na utilização adequada de fontes
para a produção e aprofundamento do conhecimento, consolidação e utilização de referentes de tempo e unidades de tempo, utilização de
conceitos, compreensão da existência de continuidades e ruturas e mobilização do saber para a cidadania.

Docente: António J. B. Ramalho

Página 5 de 15

Escola Secundária Rainha Santa Isabel, Estremoz
Código 402643

Docente: António J. B. Ramalho

Página 6 de 15

Escola Secundária Rainha Santa Isabel, Estremoz
Código 402643

AVALIAÇÃO
Instrumentos e técnicas de recolha e registo de informação (grelhas de registo/fichas de observação, grelhas de progressão de conhecimentos de
autoavaliação/metacognição) referentes ao trabalho, individual e/ou em grupo, para aferição de áreas de competências de comunicação, interpretação e
tratamento de informação, segundo critérios previamente definidos, raciocínio e resolução de problemas, pensamento crítico e criativo, autonomia e
desenvolvimento pessoal e interpessoal, compreensão temporal, espacial, contextual e mobilização de saber científico e técnico.
Produtos elaborados pelos alunos como produções orais e escritas (elaboração de relatórios, friso cronológico, sínteses, debates, questões-chave em
suporte digital, ou outros) realizados individualmente ou em grupo, para aferição de competências na utilização adequada de fontes para a produção e
aprofundamento do conhecimento, consolidação e utilização de referentes de tempo e unidades de tempo, utilização de conceitos, compreensão da
existência de continuidades e ruturas e mobilização do saber para a cidadania.

Docente: António J. B. Ramalho

Página 7 de 15

Escola Secundária Rainha Santa Isabel, Estremoz
Código 402643

Docente: António J. B. Ramalho

Página 8 de 15

Escola Secundária Rainha Santa Isabel, Estremoz
Código 402643

Módulo 6

AVALIAÇÃO
Instrumentos e técnicas de recolha e registo de informação (grelhas de registo/fichas de observação, grelhas de progressão de conhecimentos de
autoavaliação/metacognição) referentes ao trabalho, individual e/ou em grupo, para aferição de áreas de competências de comunicação, interpretação e tratamento de
informação, segundo critérios previamente definidos, raciocínio e resolução de problemas, pensamento crítico e criativo, autonomia e desenvolvimento pessoal e
interpessoal, compreensão temporal, espacial, contextual e mobilização de saber científico e técnico.
Produtos elaborados pelos alunos como produções orais e escritas (elaboração de relatórios, friso cronológico, sínteses, debates, questões-chave em suporte digital, ou
outros) realizados individualmente ou em grupo, para aferição de competências na utilização adequada de fontes para a produção e aprofundamento do conhecimento,
consolidação e utilização de referentes de tempo e unidades de tempo, utilização de conceitos, compreensão da existência de continuidades e ruturas e mobilização do
saber para a cidadania.
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AVALIAÇÃO
Instrumentos e técnicas de recolha e registo de informação (grelhas de registo/fichas de observação, grelhas de progressão de conhecimentos de autoavaliação/metacognição) referentes ao
trabalho, individual e/ou em grupo, para aferição de áreas de competências de comunicação, interpretação e tratamento de informação, segundo critérios previamente definidos, raciocínio e
resolução de problemas, pensamento crítico e criativo, autonomia e desenvolvimento pessoal e interpessoal, compreensão temporal, espacial, contextual e mobilização de saber científico e
técnico.
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Produtos elaborados pelos alunos como produções orais e escritas (elaboração de relatórios, friso cronológico, sínteses, debates, questões-chave em suporte digital, ou outros) realizados
individualmente ou em grupo, para aferição de competências na utilização adequada de fontes para a produção e aprofundamento do conhecimento, consolidação e utilização de referentes
de tempo e unidades de tempo, utilização de conceitos, compreensão da existência de continuidades e ruturas e mobilização do saber para a cidadania.
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AVALIAÇÃO
Instrumentos e técnicas de recolha e registo de informação (grelhas de registo/fichas de observação, grelhas de progressão de conhecimentos de autoavaliação/metacognição) referentes ao
trabalho, individual e/ou em grupo, para aferição de áreas de competências de comunicação, interpretação e tratamento de informação, segundo critérios previamente definidos, raciocínio e
resolução de problemas, pensamento crítico e criativo, autonomia e desenvolvimento pessoal e interpessoal, compreensão temporal, espacial, contextual e mobilização de saber científico e
técnico.
Produtos elaborados pelos alunos como produções orais e escritas (elaboração de relatórios, friso cronológico, sínteses, debates, questões-chave em suporte digital, ou outros) realizados
individualmente ou em grupo, para aferição de competências na utilização adequada de fontes para a produção e aprofundamento do conhecimento, consolidação e utilização de referentes
de tempo e unidades de tempo, utilização de conceitos, compreensão da existência de continuidades e ruturas e mobilização do saber para a cidadania.
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Áreas de Competências
Linguagens e textos

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória
Competências

Descritores operativos

• Utilizar de modo proficiente diferentes linguagens e símbolos associados às Os alunos usam linguagens verbais e não-verbais para significar e comunicar,
línguas (língua materna e línguas estrangeiras), à literatura, à música, às artes, às recorrendo a gestos, sons, palavras, números e imagens. Usam-nas para construir
conhecimento, compartilhar sentidos nas diferentes áreas do saber e exprimir
tecnologias, à matemática e à ciência;
mundividências.

• Aplicar estas linguagens de modo adequado aos diferentes contextos de Os alunos reconhecem e usam linguagens simbólicas como elementos
comunicação, em ambientes analógico e digital;
representativos do real e do imaginário, essenciais aos processos de expressão e
comunicação em diferentes situações, pessoais, sociais, de aprendizagem e préAs competências na área de
profissionais.
Linguagens e textos remetem para a
utilização eficaz dos códigos que
Os alunos dominam os códigos que os capacitam para a leitura e para a escrita (da
permitem exprimir e representar
• Dominar capacidades nucleares de compreensão e de expressão nas modalidades língua materna e de línguas estrangeiras). Compreendem, interpretam e expressam
conhecimento em várias áreas
oral, escrita, visual e multimodal.
factos, opiniões, conceitos, pensamentos e sentimentos, quer oralmente, quer por
escrito, quer através de outras codificações. Identificam, utilizam e criam diversos
produtos linguísticos, literários, musicais, artísticos, tecnológicos, matemáticos e
científicos, reconhecendo os significados neles contidos e gerando novos sentidos.
Informação e comunicação

• Utilizar e dominar instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar, Os alunos pesquisam sobre matérias escolares e temas do seu interesse. Recorrem à
validar e mobilizar informação, de forma crítica e autónoma, verificando diferentes informação disponível em fontes documentais físicas e digitais – em redes sociais,
fontes documentais e a sua credibilidade;
na Internet, nos media , livros, revistas, jornais.
• Transformar a informação em conhecimento;

Avaliam e validam a informação recolhida, cruzando diferentes fontes, para testar a
sua credibilidade. Organizam a informação recolhida de acordo com um plano, com
vista à elaboração e à apresentação de um novo produto ou experiência.
Desenvolvem estes procedimentos de forma crítica e autónoma.

As competências na área de
Informação e comunicação dizem
respeito à seleção, análise, produção
e divulgação de produtos, de
• Colaborar em diferentes contextos comunicativos, de forma adequada e segura, Os alunos apresentam e explicam conceitos em grupos, apresentam ideias e projetos
experiências e de conhecimento, em
utilizando diferentes tipos de ferramentas (analógicas e digitais), com base nas diante de audiências reais, presencialmente ou a distância. Expõem o trabalho
diferentes formatos.
resultante das pesquisas feitas, de acordo com os objetivos definidos, junto de
regras de conduta próprias de cada ambiente.
diferentes públicos, concretizado em produtos discursivos, textuais, audiovisuais
e/ou multimédia, respeitando as regras próprias de cada ambiente.
Informação e comunicação
• Interpretar informação, planear e conduzir pesquisas;
As competências na área de
Os alunos colocam e analisam questões a investigar, distinguindo o que se sabe do
Raciocínio dizem respeito aos
que se pretende descobrir. Definem e executam estratégias adequadas para
processos lógicos que permitem
investigar e responder às questões iniciais. Analisam criticamente as conclusões a
aceder à informação, interpretar • Gerir projetos e tomar decisões para resolver problemas;
que chegam, reformulando, se necessário, as estratégias adotadas.
experiências e produzir
conhecimento. As competências na
Os alunos generalizam as conclusões de uma pesquisa, criando modelos e produtos
área de Resolução de problemas
para representar situações hipotéticas ou da vida real. Testam a consistência dos
dizem respeito aos processos de
modelos, analisando diferentes referenciais e condicionantes.
encontrar respostas para uma nova
situação, mobilizando o raciocínio
Usam modelos para explicar um determinado sistema, para estudar os efeitos das
• Desenvolver processos conducentes à construção de produtos e de conhecimento,
com vista à tomada de decisão, à
variáveis e para fazer previsões acerca do comportamento do sistema em estudo.
usando recursos diversificados.
construção e uso de estratégias e à
Avaliam diferentes produtos de acordo com critérios de qualidade e utilidade em
eventual formulação de novas
diversos contextos significativos.
questões.
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