
Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho, Figueira da Foz 
DGEstE – DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO CENTRO 

AVALIAÇÃO DO DOMÍNIO SABER/SABER FAZER – DISCIPLINA DE ECONOMIA C (12.º ANO) (1) 

Áreas de competências 
do Perfil do Aluno (2) 

Competências Indicadores Instrumentos Ponderação 

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. 

I. Saber científico, 
técnico e 
tecnológico 

Conhece os conteúdos essenciais. 
Lê e interpreta quadros, gráficos e 
textos. 
Pesquisa e seleciona informação 
geográfica pertinente. 
Organiza informação de forma 
sistematizada. 
Domina a terminologia específica da 
disciplina. 
Comunica conhecimentos com 
correção linguística. 
Mostra interesse e empenho nas 
tarefas propostas em situação de aula e 
fora de aula 
Demonstra qualidade e oportunidade 
da participação oral na aula (voluntária 
ou solicitada). 
 Tem interesse e empenho nas tarefas 
propostas em situação de aula e fora 
de aula 
 

- Domina os conteúdos lecionados. 
- Mostra autonomia. 
- Demonstra capacidade de análise 
e de síntese. 
- Mostra capacidade de 
conceptualizar e problematizar 
situações complexas. 
- Argumenta. 
- Usa corretamente a terminologia 
económica.  
- É assertivo e claro no discurso 
oral e escrito. 
- Constrói conhecimento e 
participa na análise e tratamento 
de documentos, de forma 
oportuna e pertinente.  
- Desenvolve procedimentos de 
forma responsável. 
- É interessado e empenhado em 
adquirir conhecimento. 

 
Fichas de avaliação sumativa 
Trabalho final.  

 (65%) 
 

Oralidade/argumentação e 
cumprimento de tarefas em 
situação de aula e fora de aula 
(trabalhos de natureza sumativa, 
individuais e de grupo que 
abrangem intervenções orais, 
análise de textos, mapas, quadros 
estatísticos, tarefas de síntese, 
recolha de informação em fontes 
documentais, apresentações orais, 
debates, relatórios, exercícios de 
consolidação de conteúdos, 
disponibilidade para o 
aperfeiçoamento e outros aspetos 
relacionados) 

(25%) 

 (90%) 

 
1 - Documento elaborado de acordo com o estipulado no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais da disciplina. 

2 - ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS (ACPA): 

A) Linguagens e textos;    F) Desenvolvimento pessoal e autonomia; 

B) Informação e comunicação;   G) Bem-estar, saúde e ambiente;  

C) Raciocínio e resolução de problemas;  H) Sensibilidade estética e artística; 

D) Pensamento crítico e pensamento criativo;  I) Saber científico, técnico e tecnológico; 

E) Relacionamento interpessoal;   J) Consciência e domínio do corpo. 


