
	

	

 
 
 

 

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2018/2019 

 

Nível de Ensino: Secundário  Áreas/Disciplina: Filosofia  Ano: 10.º 
 

Curso: Básico   Científico-Humanístico x Profissional  
 

Planificação 

Período 
Sequências/Temas

/Módulos  
Aprendizagens essenciais 

Instrumentos de 
Avaliação 

Tempos 
Letivos 

 
1.º 

 
 
I - ABORDAGEM 
INTRODUTÓRIA À 
FILOSOFIA E AO 
FILOSOFAR 
 
Racionalidade 
argumentativa da 
filosofia e a 
dimensão 
discursiva do 
trabalho filosófico 

 
 
1.1. O que é a filosofia? 
1.2. As questões da Filosofia. 
 
 
 
2.1. Tese, argumento, validade, 
verdade e solidez. 
 
2.2. Quadrado da oposição. 
 
2.3. Formas de inferência válida. 
- As conetivas proposicionais de 
conjunção, disjunção (inclusiva e 
exclusiva), condicional, bicondicional e 
negação. 
- Regras de inferência. 
 
2.4. Principais falácias formais. 
 
2.5. O discurso argumentativo e 
principais tipos de argumentos e 
falácias informais. 
 
- Argumentos por indução, Argumentos 
por analogia e Argumentos por 
autoridade. 
 
- Falácias Informais: da generalização 
precipitada, amostra não 
representativa, falsa analogia, apelo à 
autoridade, petição de princípio, falso 
dilema, falsa relação causal, ad 
hominem, ad populum, apelo à 
ignorância, boneco de palha e 
derrapagem. 
 
 

 
 
Grelha e registo de: 
 
- Diagnose  
 
- Testes e fichas 
 
- Trabalhos práticos 
 
- Autoavaliação e 
heteroavaliação. 
 
- Observação na sala de 
aula 
 
Intervenções/exposiçõe
s orais.  
 

 
 
Os instrumentos de 
avaliação formativa 
poderão ser partilhados 
com outras disciplinas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
36 
(8) 

 
 
 
 

(28) 



 
2º 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
1 . A rede concetual da ação 
- Ação e acontecimento; ato voluntário e 
involuntário. 
 
2. Determinismo e liberdade na ação 
humana 
- Determinismo radical, determinismo 
moderado e libertismo. 
 
 
3. A dimensão pessoal e social da ética 
- Natureza dos juízos morais: 
subjetivismo, objetivismo e 
relativismo. 
 
4. A necessidade de fundamentação 
da moral – análise comparativa de 
duas perspetivas filosóficas 
 
O problema do critério ético da 
moralidade de uma ação:  

 
4.1 - A ética deontológica de Kant: 
- O dever e a lei moral;  
- A boa vontade;  
- Máxima, imperativo hipotético e 
imperativo categórico; 
 - Heteronomia e autonomia da 
vontade;  
- Agir em conformidade com o dever e 
agir por dever;  
- Críticas à ética de Kant.  

 
 

4.2. A ética utilitarista de Mill  
- A intenção e consequências;  
- O princípio da utilidade;  
- A felicidade; prazeres inferiores e 
prazeres superiores;  
- A inexistência de regras morais 
absolutas;  
- Críticas à ética de Mill.  
 
 
da justiça;  
 

 
36 
(8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) 
 
 
 

(22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.º 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 - O problema da organização de uma 
sociedade justa. 
 
5.1 - A teoria da justiça de John Rawls: 
- A posição original e o véu de 
ignorância;  
- A justiça como equidade;  
- Os princípios 
- A regra maximin; o contratualismo e a 
rejeição do utilitarismo;  
- As críticas comunitarista (Michael 
Sandel) e libertarista (Robert Nozick) a 
Rawls.  

 
18 

(13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
III - Temas/ 
problemas do 
mundo 
contemporâneo 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desenvolvimento de um dos seguintes 
temas:  
1. Erradicação da pobreza  
2. Estatuto moral dos animais  
3. Responsabilidade ambiental  
4. Problemas éticos na interrupção da 
vida humana  
5. Fundamento ético e político de 
direitos humanos universais  
6. Guerra e paz  
7. Terrorismo 
8. Igualdade e discriminação  
9. Cidadania e participação política  
10. Os limites entre o público e privado  
11. Outro (desde que inserido nas áreas 
filosóficas das Aprendizagens Essenciais 
propostas para o 10.º ano). 
 

 
(5) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota: A sequência dos temas/módulos/domínios pode ser alterada em função das atividades planificadas nos 
planos de turma, nomeadamente nos domínios de autonomia curricular, através do trabalho de articulação 
curricular e interdisciplinar.  

Critérios 

 Critérios Específicos Critérios Gerais 

(cognitivo) 
Conhecimentos/ 
Competências 

(Socioafetivo) 
Assiduidade e pontualidade 

Comportamento/atitudes na sala de aula 
Empenho e organização 
Cooperação e interação 

Capacidade de expressão e comunicação 

1) 2) Total 

Ensino secundário 45% 45% 90% 10% 

1) Para este parâmetro, o valor a atribuir deve resultar da média aritmética da classificação de todos os 
testes realizados durante o ano, arredondado à décima. 
Haverá apenas um teste escrito que incida sobre uma ou várias unidades didáticas por período letivo.  

Os testes devem ser elaborados de acordo com matriz/informações da responsabilidade do grupo 
disciplinar/equipa pedagógica/professor(es). A matriz/informações deve ser dada a conhecer aos alunos 
com a antecedência mínima de sete dias, antes da realização de cada prova. 

 
2) Avaliações que tomam em consideração o perfil do aluno e que se consubstanciam nos itens que se 

seguem: a) Análise metódica do texto filosófico; trabalho oral; produções escritas e trabalho 
colaborativo ou individual. Assim, realizar-se-á uma ficha por período (25%) e uma avaliação, de 
predominância oral, que avaliará os itens já referidos (20%). Contudo, e de acordo com a especificidade 
do grupo turma e da lecionação de cada docente, poderá substituir-se o trabalho oral por outra ficha de 
avaliação. Competirá ao docente, e ouvido o grupo de recrutamento, decidir a estratégia mais 
adequada. Acresce que é da competência do grupo optar por uma ficha ou um trabalho oral se o 
justificar o pequeno número de aulas de um período letivo. Também qualquer trabalho realizado fora 
da sala de aula, em atividade extracurricular, que tenha relevância para a disciplina, pode ser 
considerado na avaliação de carácter formativo, no domínio dos conhecimentos/competências, quando 
beneficie o aluno. 
Estas avaliações devem ter um registo escrito, com as cotações, e os resultados devem ser comunicados 
aos alunos e aos encarregados de educação. 
 

 
Nota: Para os critérios gerais, o valor a atribuir, arredondado à décima, deve resultar de todas as 
observações realizadas. Nos cursos profissionais e vocacional, o valor a atribuir, arredondado à décima, 
resulta das observações realizadas durante o módulo. 
 



 

Tendo em conta as aprendizagens essenciais e as áreas de competência inscritas no Perfil do Aluno à 
Saída da Escolaridade Obrigatória, os descritores de desempenho são os seguintes: 

Níveis de Desempenho/Descritores Classificação 
O aluno conseguiu atingir na totalidade os conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando não ter qualquer dificuldade na 
disciplina. 
É sempre responsável cumprindo com empenho e brio todas as tarefas nos prazos 
solicitados, é assíduo, pontual, utiliza sempre os materiais requeridos. Apresenta uma 
atitude correta perante todos os elementos da comunidade educativa manifestando 
uma cidadania ativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, a plenitude das competências de conhecimentos, capacidades 
e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 

(Muito Bom) 
18 a 20 valores 

O aluno conseguiu atingir a maior parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter muita facilidade na disciplina. 
 Evidencia grande responsabilidade, cumprindo com empenho as tarefas solicitadas nos 
prazos estabelecidos, é quase sempre assíduo, é pontual, utiliza sempre os materiais 
requeridos. Apresenta uma atitude correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, a maior parte das competências de conhecimentos, 
capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 

(Bom) 
14 a 17 valores 

O aluno conseguiu atingir, de forma satisfatória, uma parte dos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter 
pequenas dificuldades na disciplina. 
É responsável, cumpre com as tarefas solicitadas, quase sempre nos prazos 
estabelecidos. É relativamente assíduo e pontual. Utiliza com regularidade os materiais 
requeridos. Apresenta uma atitude correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das competências de 
conhecimentos, capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 

(Suficiente) 
10 a 13 valores 



• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 
O aluno não conseguiu atingir, de forma satisfatória, os conhecimentos, capacidades e 
atitudes previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter dificuldades na 
disciplina. 
Por vezes não é responsável, não cumpre com as tarefas solicitadas, não cumpre 
prazos, não é assíduo nem pontual, não traz os materiais requeridos. Por vezes 
apresenta uma atitude não muito correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra muitas dificuldades em poder 
adquirir, no final da escolaridade obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das 
competências de conhecimentos, capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas 
seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 

(Insuficiente) 
0 a 9 valores 

 


