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Critérios de 
Avaliação 

 
 

Departamento: Ciências Sociais e Humanas Ano Letivo: 2017 / 2018 

Área Disciplinar /Área Curricular: Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 

Domínio Parâmetro a avaliar 
Percentagem a 

atribuir 

Atitudes 

Autonomia: 

Realização de tarefas sem ajuda contínua – 4% 

Capacidade de autoavaliação – 3% 

7% 

Sentido de Responsabilidade: 

Assiduidade e pontualidade – 3% 

Apresentação do material necessário – 3% 

6% 

Interesse e Participação: 

Realização das atividades propostas em sala de aula 
7% 

Educação para a Cidadania: 

Participação oportuna e adequada na sala de aula – 3% 

Relacionamento adequado – 2% 

Cumprimento de regras e normas – 5% 

10% 

 Subtotal = 30% 

 Instrumentos de 

avaliação 

Peso 

parcial 
 

Conhecimento 

e 

Procedimentos 

-Desenvolver a capacidade de análise crítica de 
realidades políticas, económicas, sociais, culturais e 
ambientais diversas  
-Demonstrar conhecimento dos direitos e 
responsabilidades no trabalho (legislação) 
-Desenvolver a consciência dos direitos e dos deveres 
dos indivíduos numa situação laboral 
-Demonstrar compreensão dos conceitos e valores da 
cidadania democrática e utilizá-los na discussão e 
debate de temas de interesse público 
-Ser capaz de analisar e compreender temas e 
problemas do mundo do trabalho 
-Recolher, selecionar e sistematizar informação, 
organizando-a em categorias adequadas aos 
objectivos do estudo 
-Dominar técnicas de trabalho no âmbito das 
metodologias de estudo de caso, de jogo de papéis, de 
resolução de problemas e de projeto 
-Saber participar de forma responsável nas diferentes 
comunidades de pertença e nas instituições da 
sociedade democrática 

 

Escrita: 

- Fichas de avaliação 

(fichas formativas e 

sumativas) 

- Exercícios/ Atividades 

 

 

 

Oral: 

- Participação construtiva 

 

 

 

 

 

Prática: 

- Trabalhos (individuais e 

grupo) 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

28% 

63% 

Compreensão e expressão em língua portuguesa 5% 

Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação 2% 

 Subtotal = 70% 

  Total = 100% 

 


