Informação-Prova a Nível de Escola
Prova a Nível de Escola de Filosofia
Prova 225 /2022
Ensino Secundário

(Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho)

________________________________________________________________________________________________________________________________

O presente documento divulga informação relativa à prova a nível de Escola do ensino
secundário da disciplina de Filosofia, a realizar em 2022, nomeadamente:
●
●
●
●
●

Objeto de avaliação
Caracterização da prova
Critérios gerais de classificação
Material
Duração

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as
Aprendizagens Essenciais de Filosofia para os 10.º e 11.º anos e permite avaliar a
aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada.
Não são objeto de avaliação os Módulos «Temas/problemas do mundo contemporâneo»,
do 10.º ano, e «Temas/problemas da cultura científico-tecnológica, de arte e de religião», do
11.º ano.

Caracterização da prova
O 1º grupo é constituído por 10 itens de escolha múltipla referentes aos temas das
Aprendizagens Essenciais e Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. A
sequência dos itens da prova pode, pois, não corresponder à sequência das unidades
temáticas das Aprendizagens Essenciais e Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória.
O 2º grupo é constituído por 4 itens ( de resposta curta e de resposta restrita) sobre os
conteúdos dos temas programáticos.
O 3º grupo é constituído por 1 item de resposta extensa.
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos.
As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de aprendizagens relativas a
mais do que um dos módulos das Aprendizagens Essenciais.
A prova é cotada para 200 pontos.
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Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos
critérios específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número
inteiro.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas
com zero pontos.
Nos itens de seleção de escolha múltipla são classificadas com zero pontos as respostas
em que seja assinalada:
- uma opção incorreta;
- se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando
inequivocamente a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser
considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar

Material
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino
(modelo oficial). Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de
tinta azul ou preta. Não é permitido o uso de corretor.

Duração
A prova tem a duração de 120 minutos com 30m de tolerância.
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