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RECUPERAÇÃO 
E CONSOLIDA-
ÇÃO DE 
APRENDIZA-
GENS ESSEN-
CIAIS DO 10.º 
ANO 
 

 
 

 
I. O CONHECI-
MENTO E A 
RACIONALI-
DADE CIENTÍ-
FICA E TECNO-
LÓGICA 
 
DESCRIÇÃO E 
INTERPRETA-
ÇÃO DA ATIVI-
DADE COG-
NOSCITIVA 
 [Filosofia do 
Conhecimento] 
 

 

A necessidade de fundamentação da 
moral – análise comparativa de duas 
perspetivas filosóficas: 

• A ética deontológica de Kant 

• A ética utilitarista de Mill. 
Ética, direito e política: 
O problema da organização de uma 
sociedade justa  
A teoria da justiça de John Rawls 
 

Descrição/Estrutura do ato de co-
nhecer. 
 
Análise comparativa de duas teorias 
explicativas do conhecimento  
 
O problema da origem do conheci-
mento.  
O problema da possibilidade do co-
nhecimento: o desafio cético. 
 
Descartes, a resposta racionalista: a 
dúvida metódica; o cogito (a priori); a 
clareza e a distinção das ideias como 
critério de verdade; o papel da exis-
tência de Deus.  
 
Hume, a resposta empirista: impres-
sões e ideias (a posteriori); questões 
de facto e relações de ideias; a rela-
ção causa-efeito; conjunção constan-
te, conexão necessária e hábito; o 
problema da indução  
Formular o problema da justificação 
do conhecimento. 
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II. ESTATUTO 
DO CONHECI-
MENTO CIEN-
TÍFICO 
[Filosofia da 
Ciência] 
 

 

 

Ciência e construção — validade e 
verificabilidade das hipóteses  
O problema da demarcação do co-
nhecimento científico. 
 Distinção entre teorias científicas e 
não científicas. 
 O problema da verificação das hipó-
teses científicas. 

O papel da indução no método cientí-
fico. 
O papel da observação e da experi-
mentação; verificação e verificabili-
dade; a confirmação de teorias.  
Popper e o problema da justificação 
da indução. O falsificacionismo e o 
método de conjeturas e refutações.  
Posição perante o problema da indu-
ção; falsificação e falsificabilidade; 
conjeturas e refutações; a corrobora-
ção de teorias. 
  
A racionalidade científica e a ques-
tão da objetividade  
O problema da evolução da ciência e 
da objetividade do conhecimento: as 
perspetivas de Popper e Kuhn.  
A perspetiva de Popper — eliminação 
do erro e seleção das teorias mais 
aptas; progresso do conhecimento e 
aproximação à verdade;  
A perspetiva de Kuhn — ciência nor-
mal e ciência extraordinária; revolu-
ção científica; a tese da incomensu-
rabilidade dos paradigmas; a escolha 
de teorias. 
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III.A DIMEN-
SÃO ESTÉTI-
CA— análise e 
compreensão 
da experiência 
estética. 
 [Filosofia da 
Arte] 

 
IV.A DIMEN-
SÃO RELIGIO-
SA— análise e 
compreensão 
da experiência 
religiosa  
[Filosofia da 
Religião] 

 

 

 

TEMAS/ PRO-
BLEMAS DA 
CULTURA CI-
ENTIFICO – 
TECNOLÓGICA, 
DE ARTE E DE 
RELIGIÃO. 
 
 

 

A criação artística e a obra de arte 
O problema da definição de arte. 
Teorias essencialistas: a arte como 
representação, a arte como expres-
são e a arte como forma. 
 
Teorias não essencialistas: a teoria 
institucional e a teoria histórica.  
 
 
Religião, razão e fé  
O problema da existência de Deus.  
O conceito teísta de Deus. Argumen-
tos sobre a existência de Deus: cos-
mológico e teleológico (Tomás de 
Aquino); argumento ontológico (An-
selmo).  
O fideísmo de Pascal. 
 O argumento do mal para a discus-
são da existência de Deus. (Leibniz) 
 
Desenvolvimento de um dos seguin-

tes temas 

 1. A redefinição do humano pela 

tecnociência.  

2. Problemas éticos na criação da in-

teligência artificial. 

 3. Problemas éticos e políticos do 

impacto da sociedade da informação 

no quotidiano. 

 4. Problemas éticos e políticos do 

impacto da tecnociência no mundo do 

trabalho. 

5. Problemas éticos na manipulação 

do genoma humano.  

6. Questões éticas da reprodução as-

sistida. 

7. Arte, sociedade e política.  

8. O ateísmo e os argumentos con-

temporâneos sobre a existência de 

Deus. 

Entre outros… 

 
 26 26 28 27 27 28 28 25 28 27 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS 

 

I – CONHECIMENTOS E CAPACIDADES/COMPETÊNCIAS II – ATITUDES /VALORES 

90% 10% 

 
Na avaliação deste domínio, são consideradas as aprendizagens 
dos alunos associadas às seguintes áreas de competências:  
Informação e Comunicação 

 Comunicação (oral e escrita) adequada 
Pensamento Crítico e Pensamento Criativo 
Raciocínio e Resolução de Problemas 

 Resolução de problemas em diversos contextos 
Saber científico e tecnológico 

 Domínio e aplicação de rigor conceptual 
Estas competências irão ser avaliadas através: 

• Das classificações obtidas nas fichas de avaliação su-
mativa (2 no 1ºper./ 2 no 2º per./ 1 no 3ºper.), tendo 
estes elementos no seu conjunto um coeficiente de 
ponderação de 75%; 

• De outros instrumentos de avaliação – Trabalho indivi-
dual e colaborativo (pares/grupo), realizado e/ou 
apresentado na aula, que será realizada mediante gre-
lhas de observação e outos instrumentos de registo. O 
seu coeficiente de ponderação é de 15%. 

 

Observação: No 3º período este coeficiente de ponderação 
será subdividido em: 10% - ensaio filosófico e 5% para o traba-
lho realizado/apresentado na aula. 
 
 
 
 
 

 

Na avaliação deste domínio, são contemplados os 
seguintes parâmetros do Perfil do Aluno: 
 1. DESENVOLVIMENTO 
    PESSOAL E AUTONOMIA  
1.1. Participação 
1.2. Cumprimento de tarefas 
 
2. RELACIONAMENTO INTERPESSOAL  
2.1. Interação com os colegas  
2.2. Interação com os professores 
 
3. BEM-ESTAR, SAÚDE e AMBIENTE  
3.1. Consciencialização Ambiental/ Responsabiliza-
ção Social 

 

 
 

Os professores: Blandina Lopes, Fernanda Oliveira e Victor Ferreira 
  
      


