
	

	

	
	

Planificação/Critérios 

Ano Letivo 2019/2020	

 

Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: Área de Integração  Ano:10º (1º ano)  Curso: Profissional 

 

Planificação Anual 

Período Módulo Conteúdos Programáticos/Domínios Tempos letivos 

 

1.º 

 

Módulo 1 

Área1- A Pessoa 

1.2 – Pessoa e Cultura 

Área 2- A Sociedade 

4.1- Identidade Regional 

Área 3- o Mundo 

7.2 Um desafio Global – o desenvolvimento sustentável 

 

 

         40 

 

2.º 

 

Módulo 2 

Área1- A Pessoa 

1.3 A comunicação e a construção do indivíduo 

Área 2- A Sociedade 

5.1 A integração no espaço europeu 

Área 3- o Mundo 

7.1 Cultura global ou globalização de culturas? 

     

         33 

 

3.º 

 

Módulo 2 

Área 3- o Mundo 

7.1 Cultura global ou globalização de culturas? (conclusão) 

 

 

        2 

 

Critérios de Avaliação/Ponderação 

Em cada descritor a avaliação é feita tendo em conta os níveis seguintes: 

Ainda está longe de um 

desempenho razoável 

Ainda não desempenha 

razoavelmente 

Desempenha 

razoavelmente 
Desempenha bem Desempenha plenamente 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Até 19% Entre 20% e 46% Entre 47% e 69% Entre 70% e 89% Entre 90% e 100% 

 



Módulos Descritores Instrumentos de Avaliação 

Módulo 1 

 

Área1- A Pessoa        1.2 – Pessoa e Cultura 

a)Compreende a relação entre os conceitos de pessoa e 

personalidade. 

b) Analisa o papel da cultura na orientação dos comportamentos 

sociais dos grupos. 

c)Avalia a ação de alguns agentes de socialização – família, 

escola, comunicação social e líderes de opinião pública. 

d)Perspetiva o indivíduo como um ser condicionado por 

múltiplos fatores, mesmo sendo um ser de liberdade. 

 

Área 2- A Sociedade       4.1- Identidade Regional 

e) Conhece alguns dos fatores que dão identidade a uma região 

(físicos, demográficos, económicos e culturais,…). 

f) Compreende a importância da identidade regional como fator 

de referência cultural, avaliando criticamente a intervenção 

humana e a inevitabilidade da mudança, mas respeitando a 

identidade cultural da região. 

 

Área 3- o Mundo                 7.2 Um desafio Global – o 

                                        desenvolvimento sustentável 

 

g) Compreende a dimensão global do desenvolvimento, 

aplicando indicadores simples e compostos no estudo de casos 

reais. 

h)Avalia criticamente a intervenção humana na sociedade e no 

meio ambiente, perspetivando o desenvolvimento sustentável 

como um desafio à solidariedade entre países e gerações. 

 

 

 

 

      Fichas de avaliação 

 

Fichas de trabalho/atividades 

 

Questões de aula 

 

Contributos dados para as 

atividades de articulação 

curricular 

 

Trabalhos em grupo/individuais 

 

 

Participação oral 

 

 

        Auto e heteroavaliação 

Módulo 2 

 

Área1- A Pessoa        1.3 A comunicação e a construção do 

                                      Indivíduo 

a)Compreende o processo de comunicação e a função da 

comunicação no desenvolvimento pessoal e social do indivíduo. 

b)Conhece os elementos da comunicação, perspetivando –a 

como um comportamento persuasivo.  

 

Área 2- A Sociedade          5.1 A integração no espaço europeu 

 

 

 

 

       Fichas de avaliação 

 

Fichas de trabalho/atividades 

 

Questões de aula 

 



c)Conhece a realidade geográfica, económica e cultural da 

Europa, reconhecendo na diversidade um fator de dinamismo. 

d) Enquadra historicamente o processo de integração europeia. 

e) Compreende as grandes realizações da União Europeia. 

 

 

Área 3- o Mundo        7.1 Cultura global ou globalização de 

                                     culturas? 

f)Compreende a relação entre as novas tecnologias de 

informação e comunicação e a globalização da sociedade. 

g)Compreende a complexidade e as limitações dos conceitos de 

globalização e cultura global. 

 

 

Contributos dados para as 

atividades de articulação 

curricular 

 

Trabalhos em grupo/individuais 

 

 

Participação oral 

 

 

        Auto e heteroavaliação 

 

 

Notas: 

- a avaliação de cada módulo resulta da média aritmética do resultado de cada um dos descritores; 

- os instrumentos de avaliação devem ser diversificados; 

- um instrumento de avaliação tem tantas classificações quantos descritores que estão a ser avaliados; 

- a planificação pode sofrer alterações em função das atividades promovidas na turma. 

 

	


