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Critérios de Avaliação na Disciplina de Área de Integração 

 
Ano letivo 2020/2021 

 
Nível Cognitivo – com o peso na avaliação final do módulo de 85% 

 
1- Provas de Avaliação Formativa e Controle Quantificado da Aprendizagem  

– peso 40% 

 
  No termo da lecionação de cada um dos Temas-problema que integram o 

módulo será realizada uma prova de avaliação formativa e controle quantificado 
da aprendizagem, a qual revestirá a modalidade de teste de consulta. Nestas 
provas o aluno será solicitado a responder a quatro questões de 
desenvolvimento, cotadas com 5 valores cada uma. 

   Estas provas serão corrigidas de acordo com os seguintes critérios de correção: 
 

1. Mobilização de conhecimentos e análise conceptual. --------------------------------   60% 
2. Problematização e argumentação. -----------------------------------------------------------  30% 
3. Correção sintática e ortográfica. ---------------------------------------------------------------  5% 

4. Rigor na indicação das citações incluídas. -------------------------------------------------  5% 

                                                                                                                                                     
2- Prova de Avaliação Sumativa     -  peso 60%  
 

   No termo da lecionação de cada módulo será realizada uma prova de avaliação 
sumativa, constituída por perguntas abertas e fechadas, com a seguinte estrutura: 

 
I GRUPO – (Conteúdo do 1.º Tema - problema lecionado) 

 

1- Pergunta de resposta aberta ------------------------------------------------------------------- (2 valores) 

2- Pergunta de resposta aberta ------------------------------------------------------------------- (2 valores) 

3- 3 perguntas de resposta  fechada (V ou F) ---------------------------------   (3 x 0,5 = 1,5 valores)  

  
                                                              Subtotal --------- 5,5 valores  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
II GRUPO – (Conteúdo do 2.º Tema - problema lecionado) 

 
   1- Pergunta de resposta aberta -------------------------------------------------------------------- (2 valores) 

2- Pergunta de resposta aberta ------------------------------------------------------------------ (2 valores) 

3- 3 perguntas de resposta  fechada (V ou F) ---------------------------------   (3 x 0,5 = 1,5 valores)   

 
                                                                            Subtotal ---------  5,5 valores   

 
III GRUPO – (Conteúdo do 3.º Tema - problema lecionado) 

 

   1- Pergunta de resposta aberta -------------------------------------------------------------------- (2 valores) 
2- Pergunta de resposta aberta ------------------------------------------------------------------ (2 valores) 

3- 3 perguntas de resposta  fechada (V ou F) --------------------------------   (3 x 0,5 = 1,5 valores)   

 
                                                                            Subtotal ---------  5,5 valores     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
IV GRUPO – 3 temas de desenvolvimento (relativos aos 3 temas-problema que integram o 

módulo) para o aluno responder a 1, à sua escolha.  (1x 3,5 valores) 
 

                                                 Subtotal ---------  3,5 valores     
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                                                                Total ----------   20 valores 

 
   As respostas às perguntas abertas das Provas de Avaliação Sumativa serão 

corrigidas de acordo com os seguintes critérios de correção: 
 

1. Mobilização de conhecimentos e análise conceptual. ---------------------------------  60% 
2. Problematização e argumentação. ------------------------------------------------------------ 30% 
3. Correção sintática e ortográfica. --------------------------------------------------------------- 10% 

 

 
 

Nível Sócio - afetivo – com o peso na avaliação final do módulo de 15% 
 
Traduz o conjunto de atitudes e valores. É a expressão do desenvolvimento 
pessoal e social do aluno. 
 

• Motivação, interesse e empenho 

• Responsabilidade 

• Autonomia 

• Autocontrolo e atenção 

• Cooperação e solidariedade 

• Participação 

• Espírito crítico 

 
 
 

 


