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Critérios de Avaliação e de Classificação  

Psicologia B - Ensino Secundário - Cursos Científico-Humanísticos 

O PE (Projeto Educativo) deste Agrupamento estabelece como objetivo a preparação dos alunos “(...) enquanto cidadãos, com uma visão ampla do outro e do mundo 
capazes de construir o futuro com base nas experiências de aprendizagem”. (PE, 2021)  

Partindo deste pressuposto, e tomando como enquadramento o PASEO (Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória), as Aprendizagens Essenciais (AE) e o 
Referencial para a Avaliação e para as Aprendizagens do Agrupamento, considera-se que as aprendizagens dos alunos se organizam em três áreas de competência:  

a. Conhecimento – Específicas de cada disciplina e resultante das suas Aprendizagens Essenciais; 
b. Comunicação;  
c. Autonomia e Desenvolvimento do trabalho.  

 
As áreas 
Comunicação e Autonomia e Desenvolvimento do Trabalho são os pilares para o trabalho desenvolvido em todas as disciplinas, constituindo-se como áreas transversais.  

A demonstração de competência do aluno manifesta-se através da aquisição das aprendizagens definidas para cada temática de acordo com níveis de complexidade e 
aprofundamento das aprendizagens.  

Os dois níveis de desempenho são:   

Nível elementar – demonstração de competências simples e fundamentais que revelam compreensão dos assuntos abordados e aprendizagens realizadas.   

Nível avançado – demonstração de competências complexas que revelam um uso diferenciado de aprendizagens em novas situações e conhecimentos mais aprofundados 
das temáticas abordadas. 

Nota:  
Nível intermédio - demonstração total dos descritores previstos nas competências do nível Elementar e de alguns do nível Avançado.  
Na situação em que não estão reunidos requisitos para o nível elementar. Considera-se que o aluno não tem sucesso. 
Ainda não atingiu o nível “Elementar” (sem sucesso: Não Elementar – NE). 
Seguindo de perto as aprendizagens essenciais tomam-se aqui como referência e considerando as áreas de competência aí definidas como principais orientadores para 
avaliação consideramos quatro áreas de competência:  
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● Análise e interpretação em Psicologia 
● Rigor conceptual e teórico 
● Problematização e pensamento crítico 
● Desenvolvimento pessoal e social 

Cujos níveis de desempenho passaremos a definir: 
 

 
Áreas 

 
Critérios de avaliação 

Níveis de desempenho Instrumentos de 
avaliação Avançado (A) I Elementar (E) 

Conhecimento  

Análise e interpretação 
em Psicologia 

Aplica capacidades nucleares de 
análise e interpretação de 
informação em diferentes 
suportes. 
 
Analisa factos, teorias e 
situações, identificando 
corretamente os seus elementos. 
 
Organiza e sistematiza 
informação. 
 
Mobiliza informação de forma 
criteriosa.  
Apropria-se, criticamente, da 
informação analisada. 

 Analisa e interpreta informação.  
 
 
 
Analisa factos, teorias e situações, 
identificando de forma adequada 
alguns dos seus elementos. 
 
Compreende a informação. 
 
 
Mobiliza informação.  
Apropria-se da informação 
analisada. 
  

Produção escrita (testes 

sumativos, relatórios, diários 

críticos, artigo científico de 

revisão) 

Observação da participação 

na aula 

Portfólios  

Mapas conceptuais 

Apresentações orais 

Debate orientado 

Poster científico  

Resolução de problemas 

Trabalho colaborativo 

grupo /pares 

Projeto de organização de 

eventos  

DAC 

Rigor conceptual e 
teórico 

Utiliza corretamente a linguagem 
científica e lexical. 
 
Mobiliza corretamente o 
conhecimento científico. 
 
Articula com precisão conceitos e 
teorias. 
 

 Utiliza a linguagem científica e 
lexical adequada ao solicitado. 
  
Mobiliza adequadamente o 
conhecimento científico. 
 
Articula de modo adequado 
conceitos e teorias. 
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Relaciona conceitos e teorias 
numa perspetiva disciplinar e 
interdisciplinar.  
 
Confronta ideias e pontos de 
vista distintos, visando a 
construção consistente e 
sustentada do conhecimento. 
 

Produz respostas completas e 
rigorosas aos problemas em 
discussão com base num plano de 
trabalho. 

Relaciona conceitos e teorias numa 
perspetiva disciplinar. 
 
 
Confronta ideias e pontos de vista 
distintos. 
 

 

Produz respostas adequadas aos 
problemas em discussão com base 
num plano de trabalho. 

 

 
Problematização e 
pensamento 
crítico/criativo 
 
 

Formula problemas de forma 
clara e integrada no âmbito do 
conhecimento disciplinar 
específico. 
 
Utiliza estratégias originais e 
criativas face a situações que 
exigem novas respostas/formas de 
atuação. 

Mostra curiosidade, espírito 
crítico e de questionamento face 
à informação e às situações. 

Concebe situações onde 
determinado conhecimento possa 
ser aplicado. 

 Formula problemas de forma 
adequada ao âmbito do 
conhecimento disciplinar 
específico. 
  
Utiliza estratégias padronizadas 
face a situações que exigem novas 
respostas/formas de atuação. 

 

Mostra curiosidade face à 
informação e às situações. 

Reproduz situações onde 
determinado conhecimento possa 
ser aplicado. 
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Desenvolvimento 
pessoal e social 

Procura ativamente 
competências pessoais e sociais 
que permitam uma melhor 
relação consigo próprio e com os 
outros.  
 
Relaciona conteúdos científicos 
visando a compreensão da sua 
história de vida e a interação que 
estabelece com os outros 

 Procura competências pessoais e 
sociais que permitam uma melhor 
relação consigo próprio e com os 
outros. 
 
Relaciona conteúdos científicos 
tendendo a compreender a sua 
história de vida e a interação que 
estabelece com os outro 

 

Comunicação 

 
 
Comunicação 
 
 

Pesquisa, seleciona e organiza 
informação fiável e relevante. 
 
Interpreta, analisa criticamente a 
informação oral, escrita e 
multimodal e argumenta. 
 
Expressa-se com clareza e usando 
um vocabulário adequado aos 
diversos contextos de 
comunicação. 

 Pesquisa, seleciona e organiza 
informação fiável e adequada ao 
solicitado. 
 
Interpreta informação oral, escrita 
e multimodal.  
 
Expressa-se em diversos contextos 
de comunicação. 

 

Autonomia e 
Desenvolvimento 

do Trabalho 

Autonomia e 
Desenvolvimento do 
Trabalho 

Trabalha de forma regular, com 
qualidade e eficácia, revelando 
autonomia.  
 
Procura melhorar o seu 
desempenho de forma regular, de 
modo a superar-se. 
 
Escuta as ideias do outro, com 
tolerância e empatia, visando a 
procura de consensos e a 
melhoria do trabalho da equipa. 

 Trabalha de forma regular, 
correspondendo ao solicitado. 
 
Procura melhorar o seu 
desempenho com base no feedback 
do professor. 
 
 
Escuta as ideias do outro, 
aceitando, frequentemente, 
diferentes pontos de vista. 

 

 
Os critérios do conhecimento são passíveis de ser avaliados em qualquer dos Temas: Processos Biológicos, Processos Mentais, Processos Sociais, Perspetivas do 
Desenvolvimento Humano. 
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Valor  
ES-CCH 

 
Perfis de aprendizagem 

20 
Apresenta desempenho Avançado nos quatro domínios da área do Conhecimento bem como nas duas áreas transversais. 
Não pode ter qualquer Elementar. 

18-19 
Apresenta desempenho Avançado em três domínios da área do Conhecimento. 
Apresenta desempenho Avançado numa das áreas transversais e Intermédio na outra. 
Não pode ter qualquer área com nível de desempenho inferior a Intermédio. 

16-17 
Apresenta desempenho Avançado em dois domínios da área do Conhecimento. 
Apresenta desempenho Avançado numa das áreas transversais.  
Não pode ter qualquer área com nível de desempenho inferior a Intermédio. 

14-15 
Apresenta desempenho Intermédio em duas áreas de competência do Conhecimento e nível Elementar nas outras duas áreas de competência do 
Conhecimento. 
Apresenta desempenho acima do Elementar nas competências transversais 

12-13 
Apresenta desempenho Elementar nas quatro áreas de competência do Conhecimento. 
Apresenta desempenho Elementar nas duas competências transversais. 
 

10-11 
Apresenta desempenho Elementar em três áreas de competência do Conhecimento. 
Na outra área de competência do Conhecimento ainda não atingiu o nível Elementar (NE). 
Deverá ter Elementar em pelo menos uma das competências transversais.  

8-9 Ainda não atinge o nível Elementar em três áreas de competência do Conhecimento.  
Apresenta desempenho Elementar nas competências transversais 

6-7 Ainda não atingiu o nível Elementar em qualquer das áreas de competência do Conhecimento. 
Apresenta desempenho pelo menos Elementar numa das competências transversais.  

0-5 Não atinge nível de desempenho Elementar em qualquer das áreas de competência da área do Conhecimento, nem nas áreas transversais. 
 
Nota: Os perfis definidos correspondem ao nível mais baixo do intervalo. O nível superior corresponde a um aluno que ultrapassa o inferior e não atinge o perfil acima.  

 


