
 

 

 
 
 

 
Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2018/2019 

 

Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: Ciência Política  Ano: 12.º  
 

Curso: Básico   Científico-Humanístico x Profissional  
 

Planificação 

Período Sequências/Temas/Módulos  Conteúdos 
Programáticos/Domínios 

Instrumentos de 
Avaliação 

Tempos 
Letivos 

1º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º 

 
 

1. A diversidade da 
ciência política. 

 
 

2. As Ideias Políticas 
no Quadro do 
Estado Moderno  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-O Poder Político e o 
conceito de ciência 
política. 
 
- O Estado: O Estado 
Europeu moderno.  
- O Constitucionalismo 
Liberal e os Direitos do 
Homem e do Cidadão  
- Os ideais das Revoluções 
Americana e Francesa e as 
declarações dos direitos do 
homem e do cidadão  
Os novos ideais na 
Constituição portuguesa de 
1822.  
- A evolução da cidadania 
num sentido democrático e 
social. 
- As ideologias políticas  
Direita e Esquerda: origem 
e sentido da dicotomia  
As principais correntes 
ideológicas. 
 
  
- A reflexão 
contemporânea sobre as 
funções e a extensão do 
Estado  
Direitos individuais e 
Estado mínimo  
Prioridade da justiça e 
igualdade democrática. 
 
 
 

 
 
 
Grelha e registo de: 
 
- Diagnose  
 
- Testes e fichas 
 
- Trabalhos práticos 
 
- Observação na sala de 
aula. 
 
-Autoavaliação e 
heteroavaliação. 
 
Intervenções/exposições 
orais.  
 
 
 
Os instrumentos de 
avaliação formativa 
poderão ser partilhados 
com outras disciplinas 
 

 
 
 
 
 
 
 
36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 



 
3. Questões relativas à 

organização do 
Estado 

 
- Regimes políticos 
democráticos e não 
democráticos  
Totalitarismos e 
autoritarismos  
O Estado de direito 
democrático.  
 

 

 
 
 

3º 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sistemas de Governo na 
atualidade  
A Constituição e o sistema de 
governo  
Tipos de sistemas de governo  
- A relação dos cidadãos 
com a política  
A participação política  
Os partidos políticos e os 
movimentos sociais  
Os sistemas eleitorais. 
  
- O sistema político em 
Portugal  
O caso português de 
transição para a democracia  
As instituições da democracia 
portuguesa  
A evolução do sistema 
partidário português em 
democracia  
A democracia portuguesa no 
contexto internacional  
A democracia portuguesa e a 
União Europeia  
As relações internacionais da 
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democracia portuguesa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.Temas/Problemas 
políticos do mundo  
Contemporâneo  

-A União Europeia: um 
sistema político sui 
generis  
O nascimento do projeto 
de integração europeia. 
Os tratados e a evolução 
da integração europeia: 
da Comunidade Europeia 
do Carvão e do Aço 
(CECA) à União 
Europeia.  
As instituições da União 
Europeia e o seu 
funcionamento.  
A União Europeia e os 
cidadãos europeus. 
 
 
- A diversidade 
cultural: o fim do 
Estado nação 
homogéneo  
As sociedades 
contemporâneas  
Sociedades pluralistas: 
minorias étnicas, 
minorias nacionais, 
outras minorias.  
Legislação europeia 
sobre minorias  
Portugal: país de 
emigrantes e de 
imigrantes.  
O multiculturalismo e os 
limites da tolerância. 
 
Globalização e 
governança global  
A globalização na pós-
Guerra Fria  
Governança Global – 
Instituições e 
documentos para uma 
Governança global  
As Nações Unidas e a sua 
reforma.  
O Banco Mundial e a 
Organização Mundial do 
Comércio.  
Novos movimentos 
sociais transnacionais 
anti-globalização. 
 
Guerra e terrorismo  
Políticas de prevenção  
Conceções tradicionais 
sobre a guerra.  
A teoria da guerra justa: 
Jus ad Bellum: os 
critérios da justiça da 

guerra. Jus in Bello: a 
justiça na guerra. Jus 

post Bellum: a justiça 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



no pós-guerra  
O terrorismo em 
contexto democrático   

 

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; 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.  

 



 

Tendo em conta os conteúdos programáticos 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 

 


