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Resumo 

uito eoa o desenvoviento de coetncias aa ensa citicaen
te sea u esfoço contnuo ao ono da vida os oetos desenvovidos e 
contetos educacionais co estes oetivos t cetaente eevncia  e
sente atio desceve a ieentação de u oeto visando a ooção do 
ensaento tico e aunos do Ensino ueio desenvovendo ua anise 
da avaiação ue os aunos eaiaa deste ocesso  oecto envoveu  
aunos de uato nidades cadicas oeacionaiouse  ao ono de  ses
ses  oas  oção o teticas eacionadas co o uotidiano dos au
nos contiuiu aa a vaoiação dos ocessos de ensaento e tono de 
uestes eevantes aa ees e co iicaçes ticas aa os seus oetos 
de vida  oeacionaiação destes oetivos tina suacente o desenvovi
ento de coetncias ticas nos aunos tais coo a odução de tetos a 
defesa de difeentes ontos de vista e situação de atia e deate de oi
nies e ainda a odução de u teto individua descevendo o seu ocesso 
de toada de decisão e fundaentando as suas concuses s aunos identi
caram vantagens ao nível dos processos cognitivos e do pensamento, que ca
acteia coo ais etódicos e oaniados as ta ais ofundos e 
abrangentes. Identicaram ainda vantagens ao nível das estratégias adoptadas 
ue essenciaente ivieiaa o deate e a auentação assi coo os 
contedos aodados ue enfatiaa uestes etinentes aa os aunos   

Palavras-Chave: 

ensaento ctico ensino sueio ooção do ensaento ctico avaia
ção dos estudantes 
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A critical thinking development project in high education: the students� 
perspective 

Abstract: Although the development of critical thinking skills is a life-long eort, projects implemented 
in te educationa contet ave a eevant oe eadin tis ai e esent ae ais to descie te 
ieentation of an eeienta oect on te ootion of citica tinin sis in a i educationa 
contet� deveoin suseuent an anasis of te students evauation eadin tis ocess e oect 
invoved  students fo fou cadeic nits and as oeationaied ove  sessions �  ous e coice 
of toics eated to te dai ives of students� contiuted to te aeciation of te tout ocesses 
aound issues eevant to te and it actica iications fo tei ife oects e oeationaiation 
of tese oectives ad undein te deveoent of actica sis in students suc as te oduction of 
texts, the presentation and discussion of dierent perspectives in a debate situation and also the production 
of an individua tet� desciin tei decision ain ocess and easons fo its concusions e students 
consideed tat tei conitive and tinin ocess ecoe oe oanied and ssteatic� ut aso oe 
ofound and coeensive e aso identif stents in te stateies ieented� easiin te 
deate and auentation� as e as te contents addessed� ecause tese ee eated it etinent issues 
fo students ife

Keywords: citica tinin i education citica tinin ootion students evaution 

Un projet de développement de la pensée critique dans l�enseignement 
supérieur : la perspective des étudiants 

resumé: Soit que le développement des compétences de la pensée critique est un eort de longue vie, les 
oets is en uve dans e contete ducatif ont un e iotant en ce ui concene cet oectif Le sent 
atice vise  dcie a ise en uve dun oet eienta ou a ootion de a ense citiue en 
contete de enseineent suieu et anase vauation faite a es ves su ce ocessus Le oet 
coenait  ves de uate units denseineent et a t oationnais su  sances �  eues 
Le coi des tes is  a vie uotidienne des tudiants� a contiu  aciation des ocessus de 
ense autou de uestions etinentes ou eu et avec des iications atiues ou eus oets de 
vie Loationnaisation de ces oectifs avait sous� tend e dveoeent des cotences atiues des 
étudiants tels que la production de textes, la présentation et la discussion des diérents points de vue dans une 
situation de dat et aussi a oduction dun tete individue� dcivant eu ocessus et es aisons de a ise 
de décision de son conclusions. Les étudiants ont identié des avantages dans les processus cognitifs et de la 
ense ui caactisent us todiue et oanise� ais aussi us ofonde et cote Les tudiants 
ont également identié des avantages dans les  stratégies qui ont favorisé le débat et l’argument et ont abordé 
des uestions eatives  sa vie uotidienne

Mots-clés: ense citiue enseineent suieu dveoeent du ense citiue vauation des 
tudiants

Un proyecto de desarrollo del pensamiento crítico en la enseñanza 
superior: la perspectiva de los estudiantes

Resumen: unue e desaoo de as aiidades de ensaiento ctico sea un esfueo a o ao de a 
vida� os oectos evados a cao en conteto educativo tienen un ae u  iotante Este atcuo tiene 
coo oetivo esenta os esutados de a eecución de un oecto eeienta soe a ooción de 
ensaiento ctico en un conteto de a educación sueio  anaia a evauación ue os aunos se acen 
de este oceso En e oecto aticiaon  estudiantes de cuato nidades cadicas  fue uesto en 
ctica a o ao de  sesiones �  oas La eección de os teas eacionados con a vida cotidiana de os 
estudiantes� contiuó a a aeciación de os ocesos de ensaiento en tono a teas de intes aa eos 
 con iicaciones cticas aa sus oectos de vida La uesta en aca de estos oetivos tena ue 
suace en e desaoo de aiidades cticas en os estudiantes� taes coo a oducción de tetos� a 
esentación  discusión de os difeentes untos de vista en una situación de deate  tain a oducción 
de un teto individua� desciiendo su oceso de toa de decisiones  as aones de su concusiones
Los estudiantes han identicado benecios en los procesos cognitivos en un pensamiento más metódico 
y organizado, y al mismo tiempo más profundo y completo. Los estudiantes identicaron ventajas en las 
estateias ue foentan e deate  a discusión a aoda cuestiones eacionadas con a vida cotidiana

Palabras clave: ensaiento ctico enseana univesitaia ooción ensaiento ctico evauación de 
os aunos 

Introdução 

 efeão soe o Ensino ueio aa o c  cooca a nivesidade 
coo o ua aa onde convee� nas aavas de aaio da óvoa � � 
as dienses do Ensino� da nvestiação e da esença na ociedade aien�
tando o seu cooisso co a econoia� a cutua e a sociedade� aonta aa 
a iotncia da diensão do ensaento ctico nu uado de iedade 
acadica� fundaenta ao eeccio eno da sua issão  nivesidade  to�
encia� incusão� aticiação� divesidade�  aão� cutua� cincia� conscin�
cia �   neste enuadaento socia e cutua ue� e � � eee o 
oeto de ensaento tico na atóica oto� de ue deos testeuno no 
 einio ntenaciona de ensaento tico i da osta et a� �  ois 
anos deois� ueeos vota a efeti soe esse ocesso e� e aticua� so�
e auas das dinicas de taao desenvovidas co aunos no ano etivo 
de � �  ois� no esaço de u ano� o neo de docentes envovidos 
duicou e foi eunindo cada ve ais aos do sae

ssi� e antendo coo eeento centa e vita u ocesso de taao 
inteado de toda a euia� nesta etaa� foi necessia a ciação de su� eui�
as de docentes ue udesse feiiia� aiia e divesifica as aodaens 
evadas a cao co os aunos  oetivo deste atio centa� se� ois� na des�
cição do taao desenvovido o ua dessas su� euias aesentação do 
aciona suacente ao ano e oetivos definidos iustação de auas es�
tatias esecficas aesentação e efeão soe os esutados da avaiação 
destes seinios eos aunos envovidos

1. Alguns referentes teóricos subjacentes

o cao vastssio de definiçes ue ocua deiita o ue se desina 
o ensaento tico  distinue� se os contiutos da fiosofia� efeti�
dos na nfase dada s foas de aciocnio infoa e auentação� e os da 
sicooia conitiva� no aofundaento dos ocessos entais e estatias 
de soução de oeas� ue aduaente foa vaoiando a sua oienta�
ção tica e aicada ai� �  aen oe u odeo ue considea 
duas dienses inciais na conceção do  as coetncias conitivas  
ue incue a coeensão vea� a anise de auentos� a confiação de 
ióteses� a oaiidade e incetea � e a toada de decisão e esoução 
de oeas  ue essue iuaente ua coonente eacionada co a 
disosição aa fae uso dessas coetncias aen�¡ ¡ � �  aa ai 
e Rivas �  o pensamento crítico é um processo de busca de conhecimento, 
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através das competências de raciocínio, solução de problemas e tomada de de-
cisões, que nos permite atingir, com maior eficácia, os resultados desejados�  
 aa estes autoes o  edeia a toada de decisão nas distintas situaçes 
da vida uotidiana e otencia a uaidade dos esutados nees otidos ai  
Rivas� � 

� então� ue considea a aodae do  coo atividade efeiva no 
sentido etioóico de ensaento soe o ensaento� odo ieio de 
eo coeende o si� eso e o undo� caacteiada o ua ação sen�
sata ue eue tanto a diensão conitiva coo a eociona osic� �  
as aavas de Ennis� ensa citicaente implica a habilidade para avaliar a 
credibilidade das fontes, para identificar conclusões, razões e hipóteses e para 
apreciar a qualidade de um argumento, para desenvolver ou defender um ponto 
de vista, para formular questões relevantes, para procurar pelas razões, para de-
senhar conclusões credíveis e viáveis ¡ ¡  

o conteto do Ensino ueio t sido desenvovidas vias açes ue 
visa a ooção do  e divesos dos seus donios  e foação de o�
fessoes� foação de ofissionais de sade  co anos ao nve da iteacia 
cientfica aaães  eneio� ieia� � � ao nve da toada de decisão e 
de esoução de oeas do uotidiano ai  Rivas� � � na onitoia�
ção e auto� euação das aendiaens� co efeo no sucesso acadico dos 
aunos au� � � e ainda na dedução indução� aciocnio tico� auenta�
ção e toada de decisão ai  Rivas� � � 

eo nosso ado� enuanto euia educativa� no deseno do oaa ue 
ieentos� ivieios ua conceção de educação seundo a ua en-
sinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua pró-
pria produção ou a sua construção eie� �  � � esetivando o desen
voviento intea da essoa e� no nosso conteto� idando co o desafio da 
utidisciinaidade

oinos� o isso� indisensve fundaenta e intea e todo o oeto 
as contiuiçes de ineos autoes ue� nua esetiva de ecooia de sa
ees� nos eitia enuncia auns dos nossos incios oientadoes ica 
aui u eve eeo

icto an � �  e a foça co ue nos ança o eto de vive vaoes 
e não de ensina vaoes ceditaos� ta o isso� ue o  te de se 
ais do ue ua ea aendiae de instuentos e tcnicas  o  não se 
ensina� as estiuase e desenvovese nas condiçes e contetos ue foos 
caaes de cia e oociona na nossa ação educativa 

Eda oin � �  ue� nos ete aees aa a Educação do utuo� acen
tua ue um conhecimento não é um espelho de coisas ou do mundo exterior. To-
das as perceções são ao mesmo tempo traduções e reconstruções cerebrais a par-
tir de estímulos ou signos, captados e codificados pelos sentidos �  e auo 
eie uando� na sua edaoia da utonoia� acentua ue uma das tarefas 
precípuas da prática educativo-progressista é exatamente o desenvolvimento da 
curiosidade crítica, insatisfeita, indócil� �   onsideos� ta 
o isso� a uncia de se intea o � de foa ecita e intenciona� nu 
sistea educativo nu undo e ue fata efeão� onde iea a fata de 
teo e a assividade e e ue a foa iea soe o contedo

2. Objetivos e estratégias específicas desenvolvidas nos 
seminários de PC II 

 neste enuadaento� ue eee� no aneaento dos seinios de 
 e � os seuintes oetivos 
 enfatia a etinncia do   nas tias taefas do indivduo� no seu uotidiano 

�  coeende a centaidade da diensão Contexto enuanto otenciado da anise 
ctica� as siutaneaente coocando iites e ostcuos a essa esa anise 
ctica 

 coeende a iotncia do  nu ocesso de toada de decisão

 oeacionaiação destes oetivos tina suacente ainda o desenvovi
ento de coetncias ticas nos aunos� desinadaente a a odução 
de tetos�  a defesa de difeentes ontos de vista e situação de atia e 
deate de oinies c a odução de u teto individua� descevendo o seu 
ocesso de toada de decisão e fundaentando as suas concuses  ie
entação destes oetivos est aiceçada na necessidade de tona inteive 
o aciocnio� ecoendo a feaentas inteectuais� oovendo ua couni
cação efica  

 sueuia docente cuo funcionaento aofundaeos consideou ain
da ue os contedos ivieiados aa da coo a este aneaento deveia 
se oientados e função de ua oetica identificada eos aunos� co 
etinncia e atuaidade aa estes� asseuando a sua disoniiidade e oti
vação 

a taea  aesentaos os oetivos das etaas do oaa e esetivas 
estatias� nua aodae ue envoveu  tuas� co  aunos de uato 
nidades cadicas e se oeacionaiou ao ono de  sesses �  oas
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Tabela 1 � Planeamento dos Seminários de PC II

OBJETIVO ESTRATÉGIAS

dentificação de tetica etinente 
e ootuna aa os estudantes 

univesitios

Escoa de u teto soe ua tetica 
atua eacionada co os aunos do 

Ensino ueio 

nise ctica de ateiais no sentido do 
aofundaento da tetica

eaação aa o deate

s aunos deve ecoe ateiais e 
eaia u taao tico de uo 

atavs do ua efete 
veis contetuais individua� socia

istóico� econóico 
Eoação de onteto� ea isciina 

e onceitos
Eeentos e itios do 

uentação e fundaentação� 
considea difeentes ontos de vista

Reaiação de u deate

oada de decisão fundaentada Reaiação de u taao individua 
eicitando e fundaentando a sua 

toada de decisão

ssi� e no aneaento do taao desenvovido o esta sueuia� 
nua ieia sessão foa aesentados aos aunos os oetivos e o aciona 
dos e � saientando a sua diensão tica e etinncia na atuaidade 
este sentido� foi oosta ua atividade tica ue visava a anise ctica 
de u teto de oinião  eação e utuo� de auo adaia � � atavs 
da oeacionaiação dos eeentos do  uestão e causa� oetivo� info
ação� conceitos� assunçes� onto de vista� iicaçes� concusão osic� 
�  a eaiação desta atividade foi enfatiada a diensão onteto en
uanto odua aa esta anise ctica 

 ati deste estuo� os aunos foa convidados a identifica ua o
etica do seu inteesse e a ocua ateia ue udesse contiui aa o 
seu aofundaento Esta taefa de esuisa ocuava ue os aunos se con
fontasse co diveso tio de ateia� eiindo o ate destes ua avaia
ção cuidada e citeiosa da infoação eevante face aos seus oetivos

 eoação dos vios nveis contetuais  essoa� sociacutua� istói
co e econóico  ue contiue aa as nossas eceçes e anise ctica� foi 
aofundado na seunda sessão este sentido� os aunos foa convidados a 
identifica os �seus contextos� os seus essuostos e iicaçes� considean
do os difeentes nveis  efeidos� e ainda consideando o contexto da sua ea 
disciina  aodae desta diensão do contexto eitiu aos aunos iden
tifica e toa conscincia da inuae concetua associada  sua ea disci
ina e os conceitos centais e odeosos co ea eacionados as aavas 

de osic �  u conceito fundaenta e odeoso  auee ue ode se 
usado aa eica ou ensa soe u vasto coo de uestes� oeas� 
infoaçes e situaçes esta efeão eee a toada de conscincia da sua 
dua infuncia� isto � coeendos coo siutaneaente otenciadoes 
e ostcuos aa a anise ctica  Contexto de ua ea do coneciento ou 
disciina eodua �uma forma de pensar sobre o mundo, uma forma de resolver 
problemas e responder a questões�� osic� � 

o taao desenvovido o esta sueuia unto das suas tuas� os aunos 
eeea coo teticas Erasmus: sim ou não? e Trabalhar fora do País: sim ou 
não?� o se constitue coo uestes atuais e co etinncia aa os seus 
ecusos acadico e ofissiona a cuto ao ai  ieto� � � � �  ai 
 Rivas� �  aa aofundae estas oeticas� os aunos ecoea di
veso tio de ateiais e testeunos de aunos e Easus� o onto de vista 
das instituiçes acoedoas� das faias� dos eeadoes ofetas de eeo 
no estaneio� testeunos de ovens ofissionais desocados� etc� ue ana
isaa citicaente e aua� e uos de taao� ecoendo a feaentas 
do  Eeentos e itios do  eatidão e ecisão� euidade e eevncia� 
ofundidade e aitude� coencia e caea osic� �  

Esta etaa visou eaa o deate ue decoeu na uata sessão esta din
ica� cada uo assuiu a eesentação de u deteinado onto de vista au
nosovens ofissionais� faiiaes� instituiçes acoedoaseeadoas  
consideação das difeentes esetivas ooveu ua aio aetua a sisteas 
atenativos de ensaento� toando conscincia dos seus essuostos e ii
caçes ticas  aesentação da sua auentação e defesa de ua detei
nada oção� consideando as uestes e anise Erasmus: sim ou não?; Trabalhar 
fora do País: sim ou não?, ea avo de ua anise ctica dos estantes uos  e
coendo aos citios do  osic�� � uestionando e testando a soide da 
auentação aesentada o cada onto de vista aen� � � � � 

Esta atividade� a a de ua efeão soe o ocesso de deieação� o
ovida na teceia sessão� constituiuse coo u efeente iotante aa a 
eaoação de u taao individua ue cada auno  ecoido este caino 
 tina aoa condiçes aa eaia este taao o auno devia eicita 
o seu ocesso de toada de decisão� fundaentando a esa co ecuso 
aos Eeentos do  ue e aecesse etinentes de ente os ue tina 
sido taaados  auno devia ainda aesenta a avaiação ctica da decisão 
a toa� oientada o citios do  au  Ede� �  osic� �  Esta 
oosta de atividade tica assentava no essuosto de ue a uaidade do 
ensaento te iicaçes no ocesso de toada de decisão e este na nossa 
uaidade de vida Ennis� � �  aen� � 
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3. Resultados da Avaliação 

o fina do seeste foi soicitada a todos os aunos ua avaiação dos 
e � consideando os seuintes uestes aetas  ontos fotes� �  i
itaçes e  suestes oi eaiada ua anise do contedo das esostas 
dos  uestionios� oientada o ua óica indutiva ese� � � co 
ecuso ao  R

 sistea de cateoias ue eeiu dos nossos dados atiu da codifica�
ção descitiva e oediu atavs da coaação constante das unidades de 
sentido aa a definição de cateoias e sucateoias� evouindo aa nveis 
de concetuaiação cescente adana� � �  este estudo focaeos as van�
taens e iitaçes identificadas eos aunos e ue foa oaniadas e  
cateoias de ieia eação� concetaente

• Vantagens identicadas ao nível do desenvolvimento de competências -  nos 
ocessos conitivos e nos ocessos de ensaento �  na caacidade aa co�
unica ais caaente

• Vantagens identicadas ao nível dos conteúdos abordados;

• Vantagens identicadas ao nível das estratégias privilegiadas nas sessões

• Limitações
esta descição est soetudo ivieiada a diensão descitiva ocuan�

do da conta da divesidade dos contedos taidos eos aticiantes
antaens ao nve do desenvoviento de coetncias nos ocessos co�

nitivos e nos ocessos de ensaento
 aioia dos aunos  efencias efee� se ao facto de os e ae�

sentae vantaens eacionadas co os ocessos conitivos entendendo es�
tes coo os ocessos entais eacionados co eceção eóia� vaiação 
e assificação de infoação� ase do coneciento s testeunos dos au�
nos evidencia o permitir ao aluno pensar e saber pensar de forma aprofun-
dada� � � oovendo o �desenvolvimento da capacidade de tratar a infor-
mação� � � audando os aunos a organizar a forma como pensamos� � 
oovendo o �pensar de outra maneira, de uma maneira mais complexa� � � 
�aprender a pensar de uma maneira menos limitada�  uns aunos efee 
ue nos e  se aoiaa de auas estatias ue consideaa e�
tinentes aa ua eoia ao nve dos ocessos conitivos �torna-nos mais 
atentos e metódicos na análise do mundo� � �  efeindo ainda coo �pon-
to forte a esquematização e caracterização dos elementos que usamos sem nos 
apercebermos devido à sua naturalidade e automatização� �  Estes asetos 
eete aa a uaidade dos ocessos de ensaento ineentes ao desen�
voviento do coneciento� aoa autados o ua aio caacidade aa 

avaia as fontes� inteeta infoação� e oientados o ua etodooia de 
aciocnio aen� � 

o ito dos ocessos de ensaento entendendo estes coo enfatian�
do ua diensão efeiva e coeensiva são econecidas eos aunos as 
vantaens ao nve da descentação e vaoiação de difeentes esetivas �  
efencias� coo  iustado eos seuintes enunciados ��sermos capazes 
de nos colocar na posição do outro e ainda olhar as coisas através de diferentes 
perspetivas� � ��adotar uma nova perspetiva de pensamento que inicial-
mente poderia não ser a nossa� � �estimula a capacidade de interpretação 
dos alunos bem com a olharem para certas questões, de uma perspetiva diferente, 
mais cuidado�  

onsidea ue as estatias taaadas� concetaente os Eeentos e 
itios do  osic� � � faciitaa os ocessos de ensaento e da 
eta conição co iicaçes a vios nveis� desinadaente� �(nos) auxi-
liam, no pensamento a nível académico e pessoal� � �ajuda na compreensão 
de certos aspetos da nossa vida�  faciitando� na oinião de auns aunos� 
a anise ctica e a foação de oinião� coo iusta o seuinte enunciado 
�aprendemos e melhoramos o nosso espírito crítico e opinião�  oientando 
ainda toadas de decisão �ajuda-nos a pensar melhor e logo vamos tomar de-
cisões mais acertadas na nossa vida� � � oovendo ua aio conscincia 
do eio envovente  faz-nos questionar tudo o que nos rodeia � � co e�
tinncia aa o uotidiano dos aunos� coo iusta os seuintes enunciados 
�( foi útil) para o nosso pensamento em questões do dia-a-dia�  aa auns 
aunos ooveu ua �aprendizagem de uma análise mais sensata, profunda e 
completa da realidade� �  ��começa-nos a alertar para os pormenores que 
por vezes são tão importantes e nos escapam�  

uns aunos �  efencias efee ue os e  aesentaa a van�
tae de ossiiita o desenvoviento de coetncias de counicação e 
auentação� coo  iustado eos enunciados �possibilita aos alunos pen-
sarem e exporem os seus pontos de vista de forma sistemática e apoiada (A32)�; 
�(o aluno) desenvolve a comunicação de forma organizada�  Estes asetos 
são iuaente vaoiados eo odeo de aen � �  ue considea a 
coeensão vea e a anise de auentos coo fatoes iotantes no 
desenvoviento do 

antaens identificadas ao nve dos contedos aodados
a outa ande cateoia eee dos dados as vantaens associadas  ee�

vncia dos contedos aa os aunos� os uais� coo  efeios� ocuaa te 
e conta o uotidiano e as necessidades dos aunos� coo ais  saientado o 
Ennis � � � ai  Rivas� � � � ai �  s enunciados ue aesentaos 
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de seuida iusta esta intencionaidade catada eos aunos � os pontos for-
tes da disciplina está mais relacionado com o nosso futuro e principalmente no 
mercado de trabalho para nessas situações ajudar a pensar criticamente e tomar 
melhores decisões�    ua vantagem abranger temas diversos, ligados a as-
petos importantes para o futuro dos alunos (sociedade, trabalho emprego� � 

Vantagens identificadas nas estratégias privilegiadas nas sessões: 

 tansvesaidade dos e  a todas as nidades cadicas do ento 
Reiona do oto e a oaniação de tuas eteoneas� inteando aunos 
das difeentes nidades cadicas foi assinaada eos aunos coo u in�
ediente vantaoso �  efencias� coo efete os enunciados seuintes 
permite a interação e comunicação com alunos de outros cursos  �permite 
fazer-nos pensar em temáticas e perspetivas que não fazemos diariamente�  
��dá-nos conhecimento sobre áreas que saem da nossa zona de conforto� 

ontudo� aa u auno esta tansvesaidade eesentou au incóodo� 
coo efete o enunciado;��.a mistura de cursos não resulta muito bem� E� 
taduindo ua eincia acescida ao auno ue est a inicia o Ensino ue�
io� evidenciando a eventua aeaça ue outas inuaens e eas disciina�
es ode eesenta

s estatias ivieiadas ao ono dos e � concetaente os taa�
os de uo e o deate e saa de aua� foa identificadas iuaente coo 
vantaosas co otencia no desenvoviento do   efencias nci 
�  s enunciados seuintes confia esta afiação � (é uma vantagem) 
promover o debate e o trabalho de grupo�  �esta disciplina consegue que os 
alunos comuniquem entre si� � � promove o diálogo e o debate� � �(uma 
das vantagens) diz respeito ao modo como as aulas são dadas. Todos participam 
oralmente� � �os pontos fortes são o ensino da capacidade de reflexão e os 
debates realizados com elevado teor prático�-

Limitações:

 oósito das iitaçes� auns aunos �  efencias eota o facto de 
ue a disciina �não cria empenho e interesse aos alunos por não compreenderem 
a utilidade e necessidade de se ter a disciplina�   cate tansvesa co 
ue os e foa inteados nas difeentes ofetas foativas ode ustifi�
ca esta eceção o entanto� foi oetivo� eicitado e aticado� a incusão 
na oosta de ensino e aendiae� o desafio dos aunos eoae vios 
nveis contetuais� vaoiando e aticua a diensão associada aos conceitos 
fundaentais e odeosos osic� �  ineentes s eas disciinaes co 
ue os aunos estão cooetidos utas iitaçes eota o cacte vao 
dos teas e a escasse de ateia de suote �Os conteúdos abordados por ve-

zes são demasiado abstratos e o material disponível é bastante escasso� �  a 
vedade� a  �  oto uicou eviaente� ea sua Editoa� u ivo de teto 
didtico e otuus� de ecoendação aa o cico de einios 

aa a aioia dos aunos as iitaçes dos e  eside no facto de se 
tata de ua disciina oiatóia� co eie de fatas e coonente de ava�
iação� se contaatidas ao nve de E aa a aioia das nidades cad�
icas s enunciados ue aesentaos seuidaente efete este osiciona�
ento dos aunos �o ponto fraco é esta disciplina ter a realização de exame e ser 
uma das disciplinas obrigatórias e não conter qualquer tipo de créditos�  �o 
número de aulas é reduzido� (�  Este aseto ode esta eacionado� o u 
ado� co o facto de eisti� nesta fase de tansição� ua eteoeneidade no 
odo coo as difeentes nidades cadicas aoda os e  �  ue e 
auns casos não confeia E� sendo contudo a sua feuncia oiatóia � � 
e o outo ado� co a tendncia de os aunos vaoiae a ati da unidade 
cuicua aa todas as ootunidades de desenvoviento de coetncias

4. Conclusão

ão evidentes as vantaens dos e  identificadas ea aioia dos au�
nos eacionadas co a ooção de coetncias ao nve dos ocessos co�
nitivos� desinadaente nos ocessos de anise e avaiação� identificando as 
feaentas do  e o seu otencia aa oania e estutua o ensaento 

 diensão ais efeiva e coeensiva do ensaento  iuaente as�
sinaada atavs aa ua eo toada de conscincia dos ostcuos inte�
nos intnsecos a cada ea disciina e ainda etinncia da descentação e 
anise de difeentes ontos de vista e atenativas� oocionada ea ete�
oeneidade das tuas 

 ooção do deate de ideias� eiindo ua aesentação óica e caa 
do seu aciocnio e onto de vista� conduiu  sustentação de oçes atenati�
vas� contiuindo aa ua eo inteação de ua atitude efeiva e ctica 
nci� � 

 oção o teticas eacionadas co o uotidiano dos aunos� contiuiu 
o ceto aa a vaoiação dos ocessos de ensaento e tono de uestes 
eevantes aa ees e co iicaçes ticas aa os seus oetos de vida 

s vantaens aontadas tadue o otencia ue o oaa ode ee�
senta aa as vias dienses da vida dos aunos co nfase iuaente na 
iteacia cientfica� estiuando a cuiosidade e ua atitude ctica no ocesso 
de desenvoviento do coneciento  uito inteessante o osicionaento 
de auns aunos ue efee te sentido ua ecessiva vaoiação de fea�
entas do  na condução do ocesso de anise ctica este aseto te sido 
ta aaente efetido ea euia docente� ue usca contaia o ca�
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te eduto ue estes ecusos ossa eesenta aa os aunos e saienta 
ainda as faiidades eacionadas co a ieentação de u oeto ioneio 
no Ensino ueio� ue nesta fase se confonta co ua cutua acadica 
aadoaente ienada de todo u conunto de eeentos associados s 
unidades cuicuaes e assiduidade� avaiação� caa oia� E Estes 
asetos estão eacionados co as iitaçes na autónoa e eficiente estão 
das aendiaens dos aunos do Ensino ueio e anco  eida� � � 
e ainda co a nfase ecessiva na tansissão� eoiação e evocação de 
conecientos neste conteto au� �  e dvida ue estes fatoes as�
caadetuadistoce a essncia da nivesidade e da usca do cone�
ciento� onde cetaente o ensaento ctico te u ua inuestionve
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