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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.  

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

  



▪ 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.  

▪ 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 

 

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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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. 

DOMÍNIOS DE AVALIAÇÃO 
INSTRUMENTOS 

DE AVALIAÇÃO 

PONDER

AÇÃO 

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 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% 

 

 

 

 
 


