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Módulo/Temas Conhecimentos/Capacidades/Atitudes Descritores de Desempenho Instrumentos de 
Avaliação 

Módulo 1 
 
1.2. – Pessoa e Cultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 – Identidade Regional 
 
 
 
 
 
 
7.1 – Cultura global ou 
globalização das culturas? 

 

 
 
- Identificação de conceitos relativos ao sujeito 
comunicante, gnosiológico e cultural; 
- Análise crítica de informação proveniente de fontes 
diversificadas – verbais, escritas, audiovisuais – sobre 
comunicação e conhecimento; 
- Seleção e organização de informação sobre a 
complexidade dos modelos mentais de interpretação do 
mundo; 
- Desenvolvimento do discurso argumentativo. 
 
- Observação de elementos, naturais e humanos, das 
paisagens. 
- Pesquiza e seleção de informação de diferentes fontes. 
- Tratamento gráfico e cartográfico de informação. 
- Organização e redação de documentos escritos. 
 Desenvolvimento do discurso argumentativo. 
 
- Compreensão da articulação de fenómenos a 
diferentes escalas. 
- Pesquisa e seleção de informação de diferentes fontes. 
- Análise e compreensão de textos. 
- Organização e redação de documentos escritos. 
- Argumentação oral. 
- Identificação de problemas à escala global. 
- Elaboração de propostas de solução. 

 
- Mobiliza diferentes fontes de informação na construção de 
respostas para os problemas investigados;  
- Recolhe, trata e interpreta informação e mobiliza a mesma 
na construção de respostas para os problemas estudados;  
- Integra conhecimentos de diferentes áreas disciplinares, 
aproximando estes conhecimentos de experiências de vida e 
aplica-os para uma melhor compreensão e ação sobre o 
mundo contemporâneo; 
- Investiga problemas no âmbito dos diferentes tema-
problema tratados, ancorado em guiões de trabalho e 
questões relevantes;  
- Utiliza criativamente os saberes na produção de 
pensamento próprio;  
- Aplica o conhecimento produzido, e os procedimentos de 
investigação, de forma criativa, em trabalho de equipa, para 
argumentar, comunicar e intervir em problemas reais;  
- Pesquisa exemplos concretos na comunidade a que 
pertence e que se integrem no conhecimento produzido;  
- Realiza projetos, identificando problemas e colocando 
questões-chave e concretizando com iniciativa e autonomia; 
-  Aplica o conhecimento, o pensamento espacial e as 
metodologias de estudo, de forma criativa, em trabalho de 
equipa, para argumentar, comunicar e intervir em 
problemas reais, a diferentes escalas;  
- Identifica-se com o seu contexto espácio-temporal, 
valorizando a diversidade de relações que as diferentes 
comunidades e culturas estabelecem;  
- Comunica os resultados da investigação, usando a 
linguagem verbal, icónica, estatística, na linguagem escrita e 
oral;  
- Comunica os resultados da investigação, usando diferentes 
suportes técnicos, incluindo as TIC.  

 
 
Testes; 
 
Trabalhos individuais ou de 
grupo;  
  
Relatórios; 
 
Fichas; 
 
Debates; 
 
Apresentações orais; 
 
Grelha de observação e de 
autoavaliação. 



  
 

Módulo 2 
 
1.3. A comunicação e a 
construção do indivíduo 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3. De Alexandria à era 
digital: a difusão do 
Conhecimento através 
dos seus agentes 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Identificação de conceitos relativos ao sujeito 
comunicante, gnosiológico e cultural; 
- Análise crítica de informação proveniente de fontes 
diversificadas – verbais, escritas, audiovisuais – sobre 
comunicação e conhecimento; 
- Seleção e organização de informação sobre a 
complexidade dos modelos mentais de interpretação do 
mundo; 
- Desenvolvimento do discurso argumentativo. 
 
- Pesquisa e seleção de informação de diferentes fontes. 
- Análise e compreensão de textos. 
- Conhecimento dos principais suportes materiais da 
palavra escrita, sua história e relevância para a cultura 
universal; 
- Organização e redação de documentos escritos. 
- Argumentação oral. 
- Debate de problemas do mundo atual. 
 

 
- Mobiliza diferentes fontes de informação na construção de 
respostas para os problemas investigados;  
- Recolhe, trata e interpreta informação e mobiliza a mesma 
na construção de respostas para os problemas estudados;  
- Integra conhecimentos de diferentes áreas disciplinares, 
aproximando estes conhecimentos de experiências de vida e 
aplica-os para uma melhor compreensão e ação sobre o 
mundo contemporâneo; 
- Investiga problemas no âmbito dos diferentes tema-
problema tratados, ancorado em guiões de trabalho e 
questões relevantes;  
- Utiliza criativamente os saberes na produção de 
pensamento próprio;  
- Aplica o conhecimento produzido, e os procedimentos de 
investigação, de forma criativa, em trabalho de equipa, para 
argumentar, comunicar e intervir em problemas reais;  
- Pesquisa exemplos concretos na comunidade a que 
pertence e que se integrem no conhecimento produzido;  
- Realiza projetos, identificando problemas e colocando 
questões-chave e concretizando com iniciativa e autonomia; 
- Aplica o conhecimento, o pensamento espacial e as 
metodologias de estudo, de forma criativa, em trabalho de 
equipa, para argumentar, comunicar e intervir em 
problemas reais, a diferentes escalas;  
- Identifica-se com o seu contexto espácio-temporal, 
valorizando a diversidade de relações que as diferentes 
comunidades e culturas estabelecem;  
- Comunica os resultados da investigação, usando a 
linguagem verbal, icónica, estatística, na linguagem escrita e 
oral;  
- Comunica os resultados da investigação, usando diferentes 
suportes técnicos, incluindo as TIC.  
  

 
Testes; 
 
Trabalhos individuais ou de 
grupo;   
 
Relatórios; 
 
Fichas; 
 
Debates; 
 
Grelha de observação e de 
autoavaliação. 

 
Critérios de Classificação  

Conhecimentos e capacidades - 90% Atitudes – 10% 
Testes/Trabalhos de Pesquisa (individuais/grupo) . Outros Trabalhos: Relatórios; 
Debates; Fichas, Dossier Temático 
O número de instrumentos de avaliação a aplicar está em conformidade com os 
referenciais dos cursos. 

Competências interpessoais ligadas ao trabalho em aula e ao fomento da cidadania ativa. 

 

 


