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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE DIREITO 

Domínios/Temas  
Ponderação 

(%) 
Descritores de desempenho 

(Baseados nas aprendizagens essências da disciplina) 
DESCRITORES DO 

PASEO 

Instrumentos de recolha de 

informação 

Processo 

avaliativo 

apoiado em 

Tratamento da 

Informação/ 

Utilização de 

Fontes 

30% 

• Compreende o sistema jurídico como produto da sociedade a que 

pertence, dos seus valores e fins, contribuindo para uma educação 

para a cidadania e para o desenvolvimento; 

• Reconhece a linguagem técnico-jurídica e os problemas sociais 

com relevância jurídica, presentes nos múltiplos domínios da vida 

social; 

• Mobiliza o conhecimento jurídico para a compreensão de 

fenómenos complexos das sociedades atuais, com especial 

relevância para a sociedade portuguesa; 

• Desenvolve o espírito crítico e de abertura a diferentes 

perspetivas de análise da realidade social e respetivo 

enquadramento jurídico; 

• Elabora pesquisas e seleciona de informação pertinente, 

utilizando fontes diversas, como, textos legais, acórdãos, 

sentenças, peças processuais, certidões e escrituras, atos de 

registo, notícias dos media, etc.; 

• Analisa de forma crítica e fundamentada a origem/natureza da 

informação, recorrendo a diferentes fontes de informação e 

analisando a credibilidade das mesmas; 

• Organiza e trabalha a informação de forma autónoma e 

contextualizada tendo em vista a resolução de uma situação-

problema e a tomada de uma posição fundamentada. 

• Trabalha em grupo e/ou pares de forma colaborativa e 

desenvolvendo de forma responsável as tarefas contratualizadas. 

  
 

 

Conhecedor 

/sabedor/ culto 

/ informado 

(A, B, G, I, J) 

 

Criativo 

(A, C, D, J) 

 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 

 

Questionador/ 

Investigador 

(A, C, D, F, G, I, J) 

 

 

Respeitador da 

diferença/ 

do outro 

(A, B, E, F, H) 

 

Sistematizador/ 

Organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

 
• Testes formativos e 

sumativos  
 

• Trabalhos de 

interpretação/análi

se de documentos 
 

• Trabalhos de 

pesquisa/investiga

ção 
 

 

• Participação oral 

 

• Produção de 
trabalhos 

diversificados 

individuais/grupo 
 

• Intervenções e 

exposições orais 

(espontâneas e/ou 

solicitadas) de 

acordo com as 

especificidades dos 

assuntos 
 

• Debates temáticos 

 

• Trabalhos 

individuais/grupo 

Tran
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Listas de 

verificação 

 

Escalas de 

classificaçã

o 

 

Rubricas de 

avaliação 
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Compreensão 

Jurídica: 

 

Temporalidade 

Espacialidade 

Contextualização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicação 

jurídica 

(oral ou escrita) 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

• Situa textos ou outros suportes com diferentes pontos de vista, 

concebendo e sustentando um ponto de vista próprio;  

• Executa tarefas de pesquisa sustentada por critérios, com 

autonomia progressiva; 

• Analisa e problematiza normas e fundamentos jurídicos de forma 

integrada e integradora (Homem, sociedade, valores, ética, etc); 

• Sabe caraterizar e distinguir fenómenos jurídicos analisando e 

refletindo sobre as relações de interdependência que entre eles se 

estabelecem;     

• Confronta ideias e perspetivas distintas sobre abordagem de uma 

dada situação jurídica e ou maneira de a resolver, tendo em conta 

diferentes perspetivas culturais de incidência (local, nacional ou 

global);  

• Problematiza numa perspetiva jurídica aspetos da realidade social 

portuguesa, (ex: conflitos familiares, arrendamentos, questões 

laborais, acidentes de viação, conflitos de consumo, etc.) sempre 

que possível de uma forma interdisciplinar; 

• Organiza e realizar autonomamente tarefas, cumprindo as 

instruções do professor; 

• Cumpre com responsabilidade e rigor tarefas e prazos; 

• Identifica/analisa pontos fracos e fortes das suas aprendizagens. 

• Apresenta ideias/produtos com rigor jurídico e linguagem 

específica da disciplina;  

• Comunica de forma adequada utilizando terminologia jurídica 

para analisar e interpretar situações/casos/hipóteses; 

• Fundamenta/defende as suas opiniões tendo por base critérios 

(implícitos ou explícitos) alocados às temáticas em estudo; 

• Explica e avalia relações e atos jurídicos de forma integrada 

articulando-os com situações do dia-a-dia e vivências pessoais; 

• Reorganiza o seu trabalho em função do feedback (pares/prof.); 

• Respeita e/ou aceita a opinião e pontos de vista diferentes dos 

seus de forma cordial e integradora. 

 

Comunicador/ 

Interventor 

(A, B, D, E, G, H, I) 

 

 

 

 

 

 

 

• Apresentação oral 

de trabalhos 

utilizando 

diferentes suportes 

documentais 

 

• Questão aula 

 

• Grelhas de 

observação 

 



Agrupamento de Escolas de Tondela Tomaz Ribeiro 
 

Departamento de Tecnologias e Administração 

 

 


