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PROGRAMA DE ASSEMBLEIA DE TURMA 
 

 
Conhecimentos, 

capacidades e atitudes 
 

 
Estratégias de ensino 

orientadas para o perfil 
do aluno 

 

 

Instrumentos de 
avaliação 

 

 
 - Munir-se de múltiplas literacias 
que lhe permitam analisar e 
questionar criticamente a realidade, 
avaliar e selecionar a informação, 
formular hipóteses e tomar decisões 
fundamentadas no seu dia a dia;  
 
- Desenvolver a capacidade de 
pensar crítica e autonomamente, 
com competência de trabalho 
colaborativo e com capacidade de 
comunicação;  
- Valorizar o respeito pela dignidade 
humana, pelo exercício da cidadania 
plena, pela solidariedade para com 
os outros, pela diversidade cultural 
e pelo debate democrático;  
 
- Demonstrar respeito pela 
diversidade humana e cultural e agir 
de acordo com os princípios dos 
direitos humanos; negociar a 
solução de conflitos em prol da 
solidariedade e da sustentabilidade 
ecológica; ser interventivo, 
tomando a iniciativa e sendo 
empreendedor;  
 
- Pensar de modo abrangente e em 
profundidade, de forma lógica, 
observando, analisando 
informação, experiências ou ideias, 
argumentando com recurso a 
critérios implícitos ou explícitos, 
com vista à tomada de posição 
fundamentada;  
 
- Interagir com tolerância, empatia e 
responsabilidade e argumentar, 
negociar e aceitar diferentes pontos 
de vista, desenvolvendo novas 
formas de estar, olhar e participar 
na sociedade. 
 

 

 
 Promover Assembleias de Turma 
que permitam o debate de temas 
apresentados pelos alunos ou 
pelo(a) professor(a), que impliquem 
por parte dos alunos:  

• Cumprimento de regras 
de participação;  

 

• Construção de 
argumentos para 
fundamentação de 
tomadas de posição;  

 

• Consideração de diversas 
perspetivas;  

 

• Construção de 
consensos;  

 

• Resolução de problemas 
de natureza relacional de 
forma pacífica, com 
empatia e com sentido 
crítico;  

 

• Organização da 
informação e redação da 
ata.  

 
 

 

- Observação direta 

 

-Grelha de observação 

 

- Atas 

 

- Autoavaliação 

 

- Heteroavaliação 

 


