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DOMÍNIOS e PONDERAÇÃO 

(TEMAS ORGANIZADORES) 
APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

 

DESCRITORES DO PERFIL DOS 

ALUNOS/ACPA 

MEIOS DE RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

 
 
 
Pensamento crítico e criativo 

 
(35%) 

 
 
 

Comunicação e argumentação 
 

(35%) 
 
 
 

Participação 

(30%) 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo 5 
Tema 2.2 A construção do social. 
Analisar diferentes formas de organização social.  
Compreender que as mudanças que ocorrem na organização social dependem e implicam ruturas 
político-ideológicas.  
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, 
Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a diversidade, étnica, ideológica, 
cultural e sexual, existente nas sociedades. 
 
 Tema 6.2 Desenvolvimento de novas atitudes no mundo do trabalho – o empreendedorismo.  
Analisar efeitos das novas tecnologias na natureza e conteúdo do trabalho, nomeadamente ao nível das 
formas de emprego. 
Reconhecer a importância da formação ao longo da vida e da formação para a sociedade da informação.  
Relacionar os diferentes tipos de desemprego com a falta de qualificação dos trabalhadores, 
reconhecendo a importância do capital humano no desenvolvimento do país. 
Conhecer algumas determinantes do funcionamento do mercado de trabalho setorial/local, em especial 
relativamente a parâmetros inovadores. 
Analisar os elementos fundamentais para ser empreendedor.  
Reconhecer a importância, na atualidade, do empreendedorismo social enquanto resposta a desafios 
sociais. 
Identificar as medidas de apoio ao empreendedorismo e à criação do próprio emprego - PAECPE. 
 
Tema 8.1 Das economias-mundo à economia global.  
 
Identificar etapas da internacionalização da produção e da economia.  
Analisar o papel das empresas transnacionais na economia atual.  
Reconhecer as diferenças de desenvolvimento humano, que atestam contrastes no mundo atual. 
Problematizar situações de exclusão económica e social no contexto da economia mundial, valorizando 

os direitos humanos, a dignidade humana, a justiça, a igualdade e a equidade. 

Compreender a necessidade das fontes de tipologia diversa para a produção do conhecimento.  

 
 

Crítico/Analítico (A, B, C, D)  
 
Indagador/ Investigador 
 (C, D, F, H, I)  
 
Criativo (A, C, D)  

 
Comunicador (A, B, D, E, H)  
 
Sistematizador/ organizador 
 (A, B, C, I)  
 
Crítico/Analítico  
(A, B, C, D)  
Leitor (A, B) 

Responsável / autónomo (E, F) 
Participativo/ colaborador  
(B, C, D, E, F)  
 
Cuidador de si e do outro  
(E, F, G, J) 
 
Responsável / autónomo (E, F) 

 

 

 

 
Inquérito 
- Questionários orais/escritos 
sobre perceções e opiniões; 
 
 
Observação 
- Grelha de observação do 
desempenho 
científico/atitudinal; 
- Lista de verificação de 
atividades/trabalhos propostos; 
- Trabalhos multimédias 
 
 
Análise de conteúdo  
- Trabalhos de 
pesquisa/investigação; 
- Cadernos diários; 
 
 
Testagem 

-Questionamento oral; 
-Fichas de trabalho; 
- Questões aula. 
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Pensamento crítico e criativo 
 

(35%) 
 
 
 

Comunicação e argumentação 
 

(35%) 
 
 
 

Participação 

(30%) 

 

Compreender a existência de continuidades e ruturas no processo histórico, social e económico, 

estabelecendo relações de causalidade e de consequência, acerca dos movimentos migratórios das 

populações. 

Módulo 6 

Tema 3.3 Homem-Natureza – uma relação sustentável?  

Relacionar a produção de desperdícios da atividade humana com várias formas de poluição, 

pesquisando e selecionando informação de diferentes fontes.  

Investigar situações de degradação ambiental, a partir da aplicação de metodologias de resolução de 

problemas, detetando casos de défice ecológico à escala local e/ou regional.  

Problematizar os impactos do esgotamento de recursos naturais e da degradação ambiental, 

debatendo a necessidade de promoção de uma ecocidadania multiescalar. 

Refletir sobre possíveis soluções e/ou medidas de mitigação para os principais problemas ambientais, 

ajustadas à promoção de um desenvolvimento sustentável, ilustrando casos concretos. 

 

Tema 4.3 Desequilíbrios regionais. 

Relacionar a desigual repartição da população no território nacional com fatores naturais e humanos, 

recolhendo e selecionando informação estatística, gráfica, cartográfica e/ou imagens, em consonância 

com a especificidade disciplinar e/ ou em articulação horizontal entre os conhecimentos das várias 

componentes. Inferir as diferenças entre crescimento e desenvolvimento humano sustentável, através 

da mobilização de indicadores de desenvolvimento de diferentes regiões portuguesas para conhecer os 

desequilíbrios regionais existentes. 

Explicar os problemas associados aos desequilíbrios regionais, refletindo sobre a necessidade de 

ultrapassar diferentes obstáculos ao desenvolvimento da região. 
Debater estratégias ao nível do ordenamento do território passíveis de atenuar as assimetrias regionais 

no país e melhorar a qualidade de vida da população, apontando ações concretas de intervenção 

regional e de promoção da coesão territorial. 

 
 

Tema 9.1 Os fins e os meios: que ética para a vida humana?  

Aplicar a noção de valor na compreensão das diferentes opções individuais e sociais. 

Assumir posições fundamentadas, a partir da discussão sobre a natureza dos valores (objetividade e 

subjetividade), em discussões onde se confronte a existência de cartas universais de direitos face à 

existência de sociedades culturalmente diversas.  

Utilizar princípios éticos (princípio deontológico e princípio utilitarista) para justificar uma ação a partir 

de um critério ético. 

 

 

 
 
 
 
Crítico/Analítico (A, B, C, D)  

 
Indagador/ Investigador 
 (C, D, F, H, I)  

 
Criativo (A, C, D)  

 

Comunicador (A, B, D, E, H)  

 
Sistematizador/ organizador 
 (A, B, C, I)  
 
Crítico/Analítico  
(A, B, C, D)  

Leitor (A, B) 

Responsável / autónomo (E, F) 

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

 
Cuidador de si e do outro (E, F, 

G, J) 
 
Responsável / autónomo (E, F) 

 

Sistematizador/ organizador 
 (A, B, C, I)  
 
Crítico/Analítico  
(A, B, C, D)  

 

 

Inquérito 
- Questionários orais/escritos 
sobre perceções e opiniões; 
 
 
Observação 
- Grelha de observação do 
desempenho 
científico/atitudinal; 
- Lista de verificação de 
atividades/trabalhos propostos; 
- Trabalhos multimédias 
 
 
Análise de conteúdo  
- Trabalhos de 
pesquisa/investigação; 
- Cadernos diários; 
 
 
Testagem 

-Questionamento oral; 
-Fichas de trabalho; 
- Questões aula. 
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DOMÍNIOS/ 

PONDERAÇÃO 

ESCALA 

20 a 18 17 a 14 13 a 10 9 a 7 >= a 6 

DESCRITORES DE NÍVEIS DE DESEMPENHO DAS APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

Pensamento crítico e criativo 
 

(35%) 
 

O aluno revela muito boas 
capacidades de pesquisar e 
utilizar informação rele- 

vante para construir um 
pensamento crítico e criativo. 

O aluno revela boas capacidades 
de pesquisar e utilizar informação 
rele- 

vante para construir um 

pensamento crítico e criativo. 

O aluno revela capacidades 
intermédias de pesquisar e 
utilizar informação rele- 

vante para construir um 

pensamento crítico e criativo. 

O aluno ainda não revela 
capacidades de pesquisar e 
utilizar informação rele- 

vante para construir um 

pensamento crítico e criativo. 

O aluno raramente revela 
capacidades de pesquisar e 
utilizar informação rele- 

vante para construir um 

pensamento crítico e criativo. 

Comunicação e argumentação 
 

(35%) 
 

O aluno revela muito boas 
capacidades de usar 
adequadamente a expressão oral 
e escrita para argumentar e 
comunicar.  

O aluno revela boas capacidades 

de usar adequadamente a 

expressão oral e escrita para 

argumentar e comunicar. 

O aluno revela capacidades 

intermédias de usar 

adequadamente a expressão oral 

e escrita para argumentar e 

comunicar. 

O aluno ainda não revela  

capacidades de usar 

adequadamente a expressão oral 

e escrita para argumentar e 

comunicar. 

O aluno raramente revela  

capacidades de usar 

adequadamente a expressão oral 

e escrita para argumentar e 

comunicar. 

Participação 

(30%) 

 

O aluno revela muito boas 
capacidades de Interagir e 
cooperar com os outros, 
estabelecendo relacionamentos 
construtivos. 

O aluno revela boas capacidades 

de Interagir e cooperar com os 

outros, estabelecendo relacio-

namentos construtivos. 

O aluno revela  capacidades 

intermédias de Interagir e 

cooperar com os outros, 

estabelecendo relaciona-

mentos construtivos. 

O aluno ainda não revela  

capacidades de Interagir e 

cooperar com os outros, 

estabelecendo relacionamentos 

construtivos. 

O aluno raramente revela 

capacidades de Interagir e 

cooperar com os outros, 

estabelecendo relaciona-

mentos construtivos. 

 

 

 

 

 

 

 


