DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ÁREAS DE COMPETÊNCIA
(Perfil do Aluno à Saída do Ensino Obrigatório)

DOMÍNIOS/
TEMAS
Módulo 5 - Direito
da família e das
sucessões

Analítico /Autónomo / Conhecedor/
Comunicador/Colaborador/ Criativo/ Crítico/
Indagador/ Informado/ Participativo
Respeitador do outro e da diferença
Responsável/ Sistematizador
(A, B, C, D, E, F, I, J)

Módulo 6 - Direito
comercial

Módulo 7 - Direito
do trabalho

Autoavaliador (transversal às áreas)
Módulo 9 - Outros
ramos do direito

Responsável/autónomo (E, F)
Respeitador da diferença/ do outro (E, F)
Participativo/ colaborador (E, F)
Autoavaliador (transversal às áreas)

Atitudes e Valores

|

DIREITO

|

2º Ano / TSJ20

2021-2022

APRENDIZAGENS/COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS
(subdomínios/subtemas)

Ponderação
(% ou pesos)

• revelar raciocínio crítico e capacidade de reflexão sobre as sociedades
contemporâneas;
• compreender o sistema jurídico como produto da sociedade a que
pertence, dos seus valores e fins, contribuindo para a educação para a
cidadania, para a mudança e para o desenvolvimento;
• desenvolver o espírito crítico e de abertura a diferentes perspetivas
de análise da realidade social e respetivo enquadramento jurídico;
• organizar, tratar e interpretar informação jurídica;
• compreender e utilizar direitos e deveres da pessoa, enquanto cidadão
consciente da importância do seu comportamento individual e de
grupo na sociedade;
• valorizar a identidade pessoal num mundo em tensão, transformação
e mudança;
• elaborar, realizar e avaliar projetos de trabalho;
• apresentar comunicações orais e escritas recorrendo a suportes
diversificados de apresentação da informação.

- Provas escritas;
- Trabalhos de
investigação em grupo
com
apresentação/discussão;
75%

- Trabalhos e relatórios
individuais;
- Fichas de trabalho
individuais e em grupo;

RESPONSABLIDADE
. Assiduidade e Pontualidade; -Material necessário; -Cumprimento dos prazos
das tarefas;
- Realização adequada da sua autoavaliação;

10%

- COMPORTAMENTO
. Cumprimento das regras estabelecidas; -Apresentação de uma atitude
correta perante os outros; -Atenção na aula

10%

- PARTICIPAÇÃO
. Intervenção adequada e pertinente; -Demonstração de interesse e
participação nas atividades propostas; -Responsabilização pela realização das
tarefas

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

Listas de verificação
Registo de ocorrências

5%

Áreas de Competência: A. Linguagens e textos; B. Informação e comunicação; C. Raciocínio e resolução de problemas; D. Pensamento crítico e pensamento criativo; E. Relacionamento interpessoal; F. Desenvolvimento pessoal e autonomia;
G. Bem-estar, saúde e ambiente; H. Sensibilidade estética e artística; I. Saber científico, técnico e tecnológico; J. Consciência e domínio do corpo.

Programa de Mentorias: será atribuído um Diploma de Mentoria aos alunos mentores e uma bonificação de 5 pontos na(s) disciplina(s) envolvida(s).

Aprovados em reunião de Conselho Pedagógico: 9 de setembro de 2021

