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Critérios de Avaliação 

Disciplina de Psicologia – B                                                                                 2021-2022 

A avaliação incidirá nas Aprendizagens Essenciais - Psicologia B - 12º ano e nos conteúdos do 

Programa de Psicologia B - 12.º ano.   

“A grande finalidade da disciplina de Psicologia é o desenvolvimento dos saberes, das atitudes, 

das capacidades e das competências necessários a um melhor conhecimento de si próprio. (…) 

Finalidades 

1. Fomentar a aquisição de conhecimentos e de instrumentos de leitura, a partir do trabalho 

sobre os conteúdos programáticos, que permitam uma melhor compreensão do 

comportamento humano. 

2. Estimular o desenvolvimento pessoal e social, a partir da reflexão sobre o comportamento e 

as convicções e os valores próprios e dos outros, que permita uma melhor relação consigo 

próprio e com os outros. 

3. Promover o desenvolvimento das competências pessoais, a partir da resolução de problemas 

e da realização de projetos, que permitam uma inserção ajustada no mundo e da sua relação 

com os outros e com o mundo.” (…)                    In  Programa de Psicologia B 12ºano 

1. Instrumentos de Avaliação  

• Será realizado pelo menos um teste/ ficha de avaliação individual por semestre. 

• Em cada semestre, o aluno será solicitado a elaborar trabalhos/relatórios escritos ou 
orais, individuais ou de grupo, em diferentes suportes. 

• Na avaliação dos trabalhos de grupo deverá ser identificado o contributo de cada 
elemento. 

• Os trabalhos escritos ou orais serão elaborados segundo um projeto acordado com o 
professor. 

• Valoriza-se a participação empenhada do aluno nas atividades propostas e de livre 
iniciativa, a título de trabalho individual ou de trabalho colaborativo, tanto na sala de 
aula como em outros contextos.  

Tabela 1 - Síntese das competências e instrumentos de avaliação 

Competências Instrumentos de Avaliação 

 
Utiliza conceitos e linguagem técnica específica da psicologia; 
Identifica temas e/ou problemáticas de trabalho; 
Adquire e desenvolve hábitos de trabalho individual e em equipa; 
Planifica tarefas a desenvolver; 
Pesquisa de forma autónoma e com qualidade; 
Intervém na comunidade escolar e fora dela; 
Reflete o trabalho e situações-problema;  
Participa com pertinência; 
Coopera com os colegas e professor; 
Cumpre as orientações dadas nos diferentes contextos. 

 
Testes/Fichas de avaliação 
individual 
Trabalhos individuais, em 
duplas e em grupo 
Relatórios 
Auto e heteroavaliação 
Observação 
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• Nas intervenções espontâneas e solicitadas valorizam-se a pertinência, o domínio da 
informação relevante, bem como a organização da exposição e a solidez da 
argumentação.  

• O aluno deverá ter disponível os materiais necessários para o desenvolvimento do 
trabalho e organizá-lo de acordo com as orientações dadas pelo professor. 

• A classificação atribuída a cada instrumento assenta em critérios de classificação 
comunicados ao aluno e consta de registos de avaliação, tais como grelhas de 
classificação de desempenho, listas de verificação e registos de observação. 
 

2. Modalidades de avaliação  

As modalidades de avaliação são: avaliação formativa, autoavaliação, heteroavaliação e 

avaliação sumativa. 

Avaliação formativa: operacionaliza-se de acordo com as técnicas adotadas por cada docente, 

tendo em conta as características de cada turma; o seu objetivo é aferir o nível de consolidação 

das aprendizagens essenciais e proceder a eventuais retificações e recuperações, fornecendo 

retorno sobre o trabalho do aluno para que este possa ter consciência do que pode melhorar e 

como. 

Autoavaliação: implica a produção de um registo escrito e oral por parte do aluno no final de 

um módulo, de uma reflexão pessoal sobre o trabalho realizado, sobre as dificuldades e os 

motivos destas, bem como sobre o modo de as superar. 

Heteroavaliação: refere-se a avaliação pelos pares relativamente à participação individual em 

trabalhos de grupo. 

Avaliação sumativa: realiza-se no final de um semestre letivo e é da responsabilidade do 

docente e do Conselho de Turma em que aquele está inserido; corresponde a um juízo sumativo 

sobre o nível de sucesso demonstrado pelo aluno no final do semestre, tendo em conta os 

diferentes instrumentos de avaliação aplicados e respetivos critérios de classificação.  

No final de semestre, os instrumentos de avaliação efetivamente aplicados pelo docente têm a 

mesma ponderação, salvaguardadas situações excecionais, devidamente apreciadas pelo grupo 

disciplinar, que possam justificar outra forma de ponderação. A avaliação sumativa traduz-se 

numa classificação na escala de zero (0) a vinte (20) valores, sendo dez (10) valores o delimitador 

do nível de sucesso mínimo. A classificação a atribuir no 2º semestre depende do nível de 

desempenho demonstrado no final do ano letivo, tendo em consideração a progressão realizada 

pelo aluno (incluindo eventuais recuperações), e não corresponde simplesmente à média 

aritmética, nem a uma média ponderada das classificações atribuídas em cada semestre.  

3. Condições de Aprovação na disciplina  

• O aluno obtém aprovação na disciplina se a classificação interna final for igual ou 
superior a 10 valores. 

• Para efeitos de aprovação na disciplina ou de melhoria da classificação da frequência, o 
aluno poderá realizar uma Prova de Equivalência à Frequência, nas condições previstas 
na lei. 


