
  

 

 

Curso Profissional de TÉCNICO DE APOIO PSICOSSOCIAL 

PORTARIA Nº 1285/2006 DE 21 DE NOVEMBRO 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO de SOCIOLOGIA 
 

 

DOMÍNIOS DE AVALIAÇÃO 
DESCRITORES DO PERFIL  

DOS ALUNOS 

INSTRUMENTOS 

DE AVALIAÇÃO 
PONDERAÇÃO 

CONHECIMENTOS/CAPACIDADES 
- Utilizar a perspetiva da Sociologia na análise da realidade social. 

- Mobilizar conceitos sociológicos para analisar aspetos relevantes da soci-

edade contemporânea, nomeadamente, da sociedade portuguesa. 

- Utilizar de forma correta a terminologia sociológica. 

- Mobilizar o conhecimento sociológico para a construção de projetos de 

intervenção social. 

- Desenvolver hábitos e métodos de estudo. 

- Realizar planos de trabalho, definindo metodologias e recursos, concre-

tizá-los e avaliar o processo e os seus produtos finais. 

- Desenvolver as capacidades de compreensão e de expressão oral e escrita. 

- Recolher, selecionar e interpretar documentos de diversos tipos (textos 

de autor, quadros e gráficos estatísticos, audiovisuais, etc.). 

- Desenvolver o gosto pela pesquisa. 

- Desenvolver as capacidades de análise e de síntese. 

- Desenvolver a capacidade de trabalho individual e em grupo. 

- Apresentar comunicações orais recorrendo a suportes diversificados de 

apresentação da informação. 

- Desenvolver o espírito criativo e de abertura à mudança. 

- Conhecedor / sabedor/ culto / informado  

(A, B, C, I) 

- Criativo 

(A, B, C, D, G, I) 

- Crítico / Analítico 

(A, B, C, D, E, G) 

- Indagador / Investigador 

(C, D, F, H, I) 

- Respeitador da diferença / do outro 

(A, B, E, F, H) 

- Sistematizador / organizador 

(A, B, C, I) 

- Questionador 

   (A, F, G, I)  

- Comunicador 

(A, B, D, E, H)  

- Autoavaliador 

(transversal às áreas) 

- Participativo / colaborador 

(B, C, D, E, F) 

Responsável / autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 

- Cuidador de si e do outro 

(B, E, F, G)                                       

                                                          (*) 

Fichas formativas 

 

 

Testes escritos glo-

bais (um por módulo) 

 

e/ou 

 

Testes/fichas de 

avaliação intermé-

dios 

 

e/ou 

Trabalhos individuais 

ou em grupo que exi-

jam pesquisa e apre-

sentação à turma. 

 

 

 

 

 

 

80% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(**) 
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ATITUDES 

 
- Comportamento (cumprimento de regras), responsabilidade, participação e empenho 

nas atividades, demonstrando: 

 atitudes de responsabilização e intervenção pessoal e social numa perspetiva de 

cidadania ativa; 

 atitudes de compreensão e de respeito pelas diferenças étnicas, culturais e reli-

giosas; 

empenhamento na defesa dos direitos humanos, 

 - Registos de atitu-

des e comportamen-

tos. 

- Registo de verifica-

ção de determinadas 

atividades (trabalhos 

individuais e em 

grupo, comentários 

de filmes, relatórios, 

participação em de-

bates, …) 

- Fichas de auto e he-

teroavaliação. 

20% 

 

(*) 

 

A – Linguagens e textos 

B – Informação e Comunicação 

C – Raciocínio e resolução de problemas 

D – Pensamento crítico e pensamento criativo 

E – Relacionamento interpessoal 

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 

G – Bem-estar, saúde e ambiente 

H – Sensibilidade estética e artística 

I – Saber científico, técnico e tecnológico 

J – Consciência e domínio do corpo 

(**) 

 Em cada módulo, a classificação atribuída a cada teste e trabalho não será arredondada e o arredondamento da sua média poderá não seguir 

rigorosamente os critérios de arredondamento por defeito e por excesso, tendo sobretudo em consideração a progressão demonstrada por 

cada aluno ao longo do módulo. 

 Os testes e trabalhos terão, em cada módulo, diferentes coeficientes de ponderação, a definir com os alunos, de acordo com o seu número e 

natureza mais ou menos globalizante. 

Trabalhos simples solicitados no decurso das aulas serão apenas avaliados no âmbito das atitudes, enquanto cumprimento de tarefas. 

 

Nota: Os critérios de avaliação têm por base os documentos legais em vigor: Programa de Sociologia, Aprendizagens Essenciais 

de Sociologia e Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
 
 

ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL 
 

DOMÍNIOS DE AVALIAÇÃO  
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

PONDE-

RAÇÃO 

C
O
N
H
E
C
I
M

E
N
T
O
S
 E

 C
O
M

PE
T
Ê
N
C
I
A
S

 

 Conhecer e integrar o conceito de Animação Sociocultural;  

 Compreender a evolução histórica do conceito de Animação So-

ciocultural, tendo em conta as constantes mutações sociais;  

 Promover a participação na construção social de uma identidade 

profissional, utilizando conhecimentos científicos corretos;  

 Permitir o contacto com as várias técnicas de intervenção em 

Animação Sociocultural e a sua aplicação em contextos práticos 

específicos;  

 Conceber, implementar e avaliar um projeto no espaço da escola, 

rentabilizando possibilidades de integração e articulação dos vá-

rios saberes e saberes fazer;  

 Ser capaz de esclarecer os pressupostos filosóficos que susten-

tam a deontologia do Técnico Psicossocial, num esforço contínuo, 

de contextualização, reflexão e problematização;  

 Adquirir conhecimentos, desenvolver capacidades e atitudes 

com vista à aplicação de regras e métodos de Higiene, Segurança 

e Saúde no Trabalho;  

 Permitir uma aprendizagem do suporte básico de vida que en-

volve uma série de procedimentos e técnicas a realizar, que vi-

sam garantir que as funções vitais da vítima se mantenham está-

veis ou pelo menos atrasem o tempo em que os danos se tornem 

irreversíveis;  

 Dominar as bases teóricas, metodológicas e de intervenção em 

Saúde Mental e Comunitária;  

 Compreender que os fatores de saúde, os fenómenos de doença 

devem ser geridos de um modo integrado, desenvolvendo-se o 

trabalho em rede no quadro da subsidiariedade;  

 Reconhecer as dinâmicas sociais existentes na comunidade e a 

disponibilidade de respostas sociais, sejam estas relacionadas 

com equipamentos ou com prestação de serviços. 

Fichas formativas  

Testes escritos globais 

(um por módulo) 
 

e/ou 
 

Testes/fichas de avalia-

ção intermédias 
 

 

e/ou 
 

Trabalhos individuais ou 

em grupo que exijam pes-

quisa e apresentação à 

turma 

 

e/ou 

 

Dinamização de debates, 

entrevistas, exposições… 
 

(*) 

80% 

(*) 

 

 Em cada módulo, a classificação atribuída a cada teste e trabalho não será arredondada e o arredondamento da sua média 

poderá não seguir rigorosamente os critérios de arredondamento por defeito e por excesso, tendo sobretudo em consi-

deração a progressão demonstrada por cada aluno ao longo do módulo. 

 Os testes e trabalhos, bem como a dinamização de atividades, terão, em cada módulo, diferentes coeficientes de ponde-

ração, a definir com os alunos, de acordo com o seu número e natureza mais ou menos globalizante. 

 Trabalhos simples solicitados no decurso das aulas serão apenas avaliados no âmbito das atitudes, enquanto cumprimento 

de tarefas. 
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A
T
I
T
U
D
E
S
 

- Comportamento (cumprimento de regras), responsabilidade, participação 

e empenho nas atividades demonstrando:  

 espírito crítico e hábitos de tolerância, de respeito pela diferença e de 

cooperação; 

 capacidade de apresentar e fundamentar corretamente os seus pontos 

de vista respeitando as  ideias dos outros; 

 criatividade e abertura à inovação; 

 autonomia e responsabilidade na realização das tarefas; 

 hábitos de trabalho individual e em grupo. 

- Registos de atitudes e 

comportamentos. 

- Registos de verificação 

de cumprimento de tra-

balhos/tarefas  

- Fichas de auto e hete-

roavaliação. 

20% 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
 
 

COMUNIDADE E INTERVENÇÃO SOCIAL  

 

DOMÍNIOS DE AVALIAÇÃO  
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

PONDE-

RAÇÃO 

C
O
N
H
E
C
I
M

E
N
T
O
S
 E

 C
O
M

PE
T
Ê
N
C
I
A
S

 

 Adquirir conhecimentos teóricos capazes de sensibilizar o téc-

nico, para a compreensão dos comportamentos, atitudes e valo-

res presentes no funcionamento social dos indivíduos e grupos;  

 Reconhecer o direito à heterogeneidade sociocultural dos indi-

víduos e grupos, de forma a enquadrar com maior eficácia as in-

tervenções a realizar;  

 Incrementar a capacidade de alienar as ideias estereotipadas 

patentes na realidade social em que nos movemos, abrindo cami-

nho ao pensamento científico peculiar, ao sólido entendimento da 

realidade social, cultural económica e política da atualidade.   

 Analisar e compreender as necessidades do indivíduo segundo as 

variáveis socioculturais, afetivas, familiares e a fase da vida em 

que se encontra;  

 Conciliar as próprias experiências ou as experiências próximas 

dos seus quotidianos com a dinâmica dos assuntos a abordar no 

decorrer dos diferentes módulos;  

 Ganhar hábitos de meta-aprendizagem através do estudo e da 

pesquisa de assuntos relacionados com a prática profissional; 

 Desenvolver conhecimento face a questões de ordem metodoló-

gica impreteríveis ao exercício teórico-prático;  

 Melhorar gradualmente a capacidade de desenhar e dinamizar 

projetos e ações adequadas aos indivíduos e grupos alvos de in-

tervenção;  

 Desenvolver hábitos de crítica, autocrítica e autoanálise;  

 Autopromover a aquisição de competências pessoais, sociais e 

profissionais, ao nível do saber ser, saber estar e saber fazer. 

Fichas formativas  

Testes escritos globais 

(um por módulo) 
 

e/ou 
 

Testes/fichas de avalia-

ção intermédias 
 

 

e/ou 
 

Trabalhos individuais ou 

em grupo que exijam pes-

quisa e apresentação à 

turma 

 

e/ou 

 

Dinamização de debates, 

entrevistas, exposições… 
 

(*) 

80% 

(*) 

 

 Em cada módulo, a classificação atribuída a cada teste e trabalho não será arredondada e o arredondamento da sua média 

poderá não seguir rigorosamente os critérios de arredondamento por defeito e por excesso, tendo sobretudo em consi-

deração a progressão demonstrada por cada aluno ao longo do módulo. 

 Os testes e trabalhos, bem como a dinamização de atividades, terão, em cada módulo, diferentes coeficientes de ponde-

ração, a definir com os alunos, de acordo com o seu número e natureza mais ou menos globalizante. 

 Trabalhos simples solicitados no decurso das aulas serão apenas avaliados no âmbito das atitudes, enquanto cumprimento 

de tarefas. 
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A
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T
U
D
E
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- Comportamento (cumprimento de regras), responsabilidade, participação 

e empenho nas atividades demonstrando:  

 espírito crítico e hábitos de tolerância, de respeito pela diferença e de 

cooperação; 

 capacidade de apresentar e fundamentar corretamente os seus pontos 

de vista respeitando as  ideias dos outros; 

 criatividade e abertura à inovação; 

 autonomia e responsabilidade na realização das tarefas; 

 hábitos de trabalho individual e em grupo. 

- Registos de atitudes e 

comportamentos. 

- Registos de verificação 

de cumprimento de tra-

balhos/tarefas  

- Fichas de auto e hete-

roavaliação. 

20% 
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Curso Profissional de Técnico de Apoio Psicossocial  
Portaria n.º 1285/2006, de 21 de novembro  

  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO   
  

Disciplina: Psicologia  

  
  

Itens de avaliação  Descritores de avaliação  Instrumentos de 
avaliação  

Ponderação  

Atitudes e 
valores  

Gerais  • Responsabilidade (pontualidade, 
material necessário, cumprimento de 
regras e normas de conduta);   
  
• Empenho (níveis de 
atenção/concentração, grau de 
participação nas atividades, adequação 
ao ritmo de trabalho);   
  
• Cooperação /Colaboração (respeito 
pelos outros, trabalho colaborativo e 
entreajuda);   
  
• Autonomia (espírito de iniciativa, 
confiança);   
  
• Atitude crítica (capacidade reflexiva, 
capacidade de avaliação).  

  
  
  

• Observação direta:   
   - em sala de aula;   
   -durante a realização de 
trabalhos de pares/de grupo;  
    -organização do   
caderno e dossiê   

  
  
  
  

e/ou  
  
  

  
  

  
• Ficha de autoavaliação.  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

20%  

Específicos 
da 

disciplina   

• Apresentar e justificar claramente as 
suas ideias;  
 • Aceitar que as suas ideias e 
argumentos sejam discutidos e avaliados 
pelos outros;  
 • Cumprir prazos;  
 • Ser criterioso na seleção e organização 
da informação recolhida.  
  
  
  
  
  
  

Conhecimentos 
e capacidades 

  
▪ Utilizar uma linguagem científica e técnica 
adequadas.  

▪ Estruturar, revelar e mobilizar conhecimentos 
científicos do âmbito da Psicologia aquando da análise e 
explicação do comportamento humano.  

▪ Expressar de forma clara e rigorosa, oralmente 
ou por escrito, as suas ideias e argumentos.  

▪ Proceder a uma abordagem criativa dos 
problemas, de forma a enriquecer as soluções que se 
venham a produzir.  

▪ Ler e trabalhar diferentes tipos de textos 
relativos aos temas da disciplina.  

▪ Trabalhar em grupo e de acordo com os 
objetivos e natureza das tarefas.  

  
• Elaboração de trabalhos 
escritos:      
   - relatórios;  
   - guiões de observação;  
   - sínteses;   
   - trabalhos resultantes de 
pesquisa;  

  



▪ Utilizar e otimizar o uso das tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC).  

▪ Adotar uma ética centrada no respeito e 
valorização dos outros e das suas diferenças.  

▪ Refletir sobre as vivências próprias de forma a 
proporcionar uma certa descentração de si e, desse modo, 
aumentar as suas competências de diálogo e de 
cooperação com outros atores.  

▪ Dominar a língua portuguesa (oral e escrita).  

▪ Utilizar diferentes técnicas de pesquisa, 
tratamento, análise crítica e de apresentação da 
informação.  

▪ Aplicar conhecimentos adquiridos a contextos 
reais, práticos ou novos.  

▪ Estabelecer, gerir e manter relações 
interpessoais, nomeadamente em situações de conflito, 
trabalho em equipa e de resolução de problemas.  

▪ Auto-organizar o seu projeto vocacional e de 
carreira a partir da identificação das etapas do 
desenvolvimento vocacional e das principais tarefas que 
lhe estão associadas.  

  
• Intervenções orais   

• Participação oral 
em debates  

• Observação direta 
em sala de aula  

• Fichas de trabalho  

• Trabalhos de 
pesquisa e apresentação oral  

• Relatórios  

• Análise de textos e 
de filmes  

  

  
  
  
  
  

30%  

  
• Testes de 
avaliação sumativa  

  
50%  
(*)  

  

(*)  
Notas:  
  

• O peso a atribuir aos testes de avaliação pode alterar-se em função da natureza dos módulos de 
aprendizagem.  

• Os critérios de avaliação são adaptados à especificidade de cada módulo de aprendizagem e, antes de 
implementados, apresentados e negociados com os alunos.  

• As tarefas realizadas em aula, cujo grau de exigência é reduzido, serão avaliadas no âmbitos das atitudes, 
enquanto cumprimento (ou cooperação no cumprimento) das tarefas.  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO   
  

Disciplina: Psicopatologia Geral  

  
  

Itens de avaliação  Descritores de avaliação  Instrumentos de 
avaliação  

Ponderaçã
o  

Atitudes e 

valores  
Gerais  • Responsabilidade (pontualidade, 

material necessário, cumprimento 
de regras e normas de conduta);   
  
• Empenho (níveis de 
atenção/concentração, grau de 
participação nas atividades, 
adequação ao ritmo de trabalho);   
  
• Cooperação /Colaboração (respe
ito pelos outros, trabalho 
colaborativo e entreajuda);   
  
• Autonomia (espírito de iniciativa, 
confiança);   
  
• Atitude crítica (capacidade 
reflexiva, capacidade de avaliação).  

  
  
  

• Observação direta:   
   - em sala de aula;   
   -durante a realização de 
trabalhos de pares/de 
grupo;  
    -organização do   
caderno e dossiê   

  
  
  
  

e/ou  
  
  

  
  

  
• Ficha de 
autoavaliação.  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

20%  

Específicos
da 

disciplina   

• Apresentar e justificar claramente 
as suas ideias;  
 • Aceitar que as suas ideias e 
argumentos sejam discutidos e 
avaliados pelos outros;  
 • Cumprir prazos;  
 • Ser criterioso na seleção e 
organização da informação 
recolhida.  
  
  
  
  
  
  

Conhecimentos 

e Capacidades 

  
▪ Dominar os conhecimentos científicos 
adquiridos, utilizando a linguagem da 
Psicopatologia.  

▪ Alargar a compreensão do 
comportamento humano associado às alterações 
psicopatológicas ao longo do seu ciclo de vida.  

▪ Expressar de forma clara e rigorosa, 
oralmente ou por escrito, as suas ideias e 
argumentos.  

  
• Elaboração de 
trabalhos escritos:      
   - relatórios;  
   - guiões de observação;  
   - sínteses;   
   - trabalhos resultantes 
de pesquisa;  

  



▪ Proceder a uma abordagem criativa dos 
problemas, de forma a enriquecer as soluções que se 
venham a produzir.  

▪ Desenvolver uma visão integradora das 
diferentes problemáticas em detrimento de análises 
estigmatizantes das mesmas.  

▪ Realizar pesquisas téorico-práticas de 
investigação clínica.  

▪ Acionar competências de observação de 
comportamentos desajustados do ser humano ao 
longo do ciclo vital.  

▪ Desenvolver competências de 
intervenção psicossocial junto de populações com 
comportamentos desajustados e em sofrimento 
psicológico.  

▪ Ler e trabalhar diferentes tipos de textos 
relativos aos temas da disciplina.  

▪ Trabalhar em grupo e de acordo com os 
objetivos e natureza das tarefas.  

▪ Utilizar e otimizar o uso das tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC).  

▪ Adotar uma ética centrada no respeito e 
valorização dos outros e das suas diferenças.  

▪ Refletir sobre as vivências próprias de 
forma a proporcionar uma certa descentração de si 
e, desse modo, aumentar as suas competências de 
diálogo e de cooperação com outros atores.  

▪ Dominar a língua portuguesa (oral e 
escrita).  

▪ Utilizar diferentes técnicas de pesquisa, 
tratamento, análise crítica e de apresentação da 
informação.  

▪ Aplicar conhecimentos adquiridos a 
contextos reais, práticos ou novos.  

▪ Estabelecer, gerir e manter relações 
interpessoais, nomeadamente em situações de 
conflito, trabalho em equipa e de resolução de 
problemas.  

  
• Intervenções     
orais   
• Participação 
oral em debates  

• Observação 
direta em sala de aula  

• Fichas de 
trabalho  

• Trabalhos de 
pesquisa e apresentação 
oral  

• Relatórios  

• Análise de 
textos e de filmes  

  

  
  
  
  
  

30%  

  
• Testes de 
avaliação sumativa  

  
50%  
(*)  

  
  
  
  

(*)  
Notas:  
  

• O peso a atribuir aos testes de avaliação pode alterar-se em função da natureza dos módulos de 
aprendizagem.  

• Os critérios de avaliação são adaptados à especificidade de cada módulo de aprendizagem e, 
antes de implementados, apresentados e negociados com os alunos.  

• As tarefas realizadas em aula, cujo grau de exigência é reduzido, serão avaliadas no âmbito das 
atitudes, enquanto cumprimento (ou cooperação no cumprimento) das tarefas.  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Área de Integração 
    De acordo com o Programa da disciplina, o ensino deverá organizar-se anualmente em dois módulos de 36 horas, 

constituídos por três temas-problema. Cada um destes módulos deverá incluir temas-problema das três Áreas 

propostas. 
 
 

DOMÍNIOS DE AVALIAÇÃO  
INSTRUMENTOS 

DE AVALIAÇÃO 

PONDER

AÇÃO 

C
O
N
H
E
C
I
M

E
N
T
O
S
 E

 C
O
M

PE
T
Ê
N
C
I
A
S

 

Adquirir/aplicar conhecimentos culturais/científicos de acordo com os 

objetivos definidos para cada tema-problema, nomeadamente: 

- observar os fenómenos do quotidiano; 

- identificar conceitos relativos à compreensão do sujeito bio ecológico; 

-compreender os problemas do mundo atual; 

- conhecer as características físicas e humanas que constituem a identidade da 

região; 

- analisar as assimetrias existentes no espaço nacional e o lugar da região nesse 

contexto;  

- conhecer os principais suportes materiais da palavra escrita, sua história e 

relevância para a cultura universal; 

- problematizar a relação do sujeito com a comunidade; 

- perceber a democracia como a construção da vida política comum;  

- reconhecer a diversidade física e cultural do espaço europeu;  

- compreender o processo de integração económica e política na União Europeia; 

- questionar o modelo da União Europeia;  

- identificar etapas da internacionalização da economia e da produção; 

- analisar exemplos da globalização da economia no mundo atual; 

- analisar exemplos da importância das empresas multinacionais e transnacionais 

na economia atual; 

- compreender a articulação de fenómenos a diferentes escalas; 

- identificar problemas à escala global; 

- elaborar propostas de solução para os problemas identificados; 

- identificar dalguns períodos e acontecimentos significativos do percurso 

histórico ocidental no domínio dos valores e das mentalidades. 

- conhecer as principais instituições europeias, a sua história e funcionamento. 

- conhecer as influências explícitas e implícitas dos valores éticos. 

- problematizar a comunicação na sua inevitabilidade.  

- analisar questões fundamentais da socialização no trabalho. 

- conhecer os fundamentos ético-políticos das sociedades, as suas especificidades 

e diferenças. 

Fichas formativas  

Testes escritos 

globais (um por 

módulo ou por tema-

problema) 
 

 

e/ou 
 

 

Testes/fichas de 

avaliação 

intermédias 
 

 

e/ou 
 

Trabalhos individuais 

ou em grupo que 

exijam pesquisa e 

apresentação à 

turma 

 

 

(*) 

80% 
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Cursos Profissionais 
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Adquirir/aplicar procedimentos de investigação, seleção, organização e difusão 

dos conhecimentos adquiridos, nomeadamente: 

- interpretar quadros e gráficos; 

- elaborar sínteses de conteúdo de documentação analisada; 

- utilizar técnicas de representação da realidade como esquemas-síntese, 

quadros de dados e gráficos; 

- fazer comunicações orais com apoio de suportes diversificados de 

apresentação de informação; 

- estruturar respostas escritas com correção formal e de conteúdo;    

- elaborar projetos de trabalho, realizá-los e avaliá-los. 

Desenvolver competências que proporcionem uma socialização laboral na qual as 

tecnologias, o trabalho em equipa, a decisão participada e o empreendedorismo 

individual assumem importância decisiva: 

- revelar  iniciativa, autonomia, criticidade, integração e utilização criativa 

de saberes; 

- revelar capacidade de integrar conhecimentos de diferentes áreas 

disciplinares, aproximando estes conhecimentos de experiências de vida, e 

aplicá-los a uma melhor compreensão e ação sobre o mundo contemporâneo; 

- intervir, junto da comunidade escolar, face a problemáticas sociais com 

relevância. 

  

(*) 

 

 No final do estudo de cada tema-problema os alunos deverão elaborar um texto-síntese (teste escrito e/ou trabalho 

individual ou de grupo). 

 Os textos síntese, terão todos a mesma ponderação na média final do módulo. 

 Em cada módulo, a classificação atribuída a cada teste e trabalho não será arredondada e o arredondamento da sua média 

poderá não seguir rigorosamente os critérios de arredondamento por defeito e por excesso, tendo sobretudo em 

consideração a progressão demonstrada por cada aluno ao longo do módulo. 

 Trabalhos simples solicitados no decurso das aulas serão apenas avaliados no âmbito das atitudes, enquanto cumprimento de 

tarefas. 
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- Comportamento (cumprimento de regras), responsabilidade, participação e 

empenho nas atividades demonstrando:  

• espírito crítico e hábitos de tolerância e de cooperação; 

• capacidade de apresentar e fundamentar corretamente os seus pontos de 

vista respeitando as ideias dos outros; 

• criatividade e abertura à inovação; 

• autonomia e responsabilidade na realização das tarefas; 

• hábitos de trabalho individual e em grupo. 

- Registos de 

atitudes e 

comportamentos. 

- Registos de 

verificação de 

cumprimento de 

trabalhos/tarefas  

- Fichas de auto e 

heteroavaliação. 

20% 

 

 

 

 
 


