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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO DE PSICOLOGIA (12ºANOS) 
Dec. Lei 55/2018,6 de julho; Portaria nº226-A /2018, de 7 de Agosto 

Aprendizagens Essenciais Áreas de 
Competência do 
Perfil dos Alunos 

Ponderação 
Instrumentos de 

Avaliação                      Domínios  Descritores de Desempenho 

Conhecimentos 
e Capacidades 

 

A. Cognitivo 

 

 

•Analisa enunciados, problemas e teorias da 

Psicologia. 
•Recolhe, seleciona, organiza e faz o tratamento de 
informação de acordo com os temas programáticos 

•Explicita os conteúdos os conceitos e os 

conteúdos programáticos básicos da Psicologia.  

 •Avalia criticamente teorias e reformula 

argumentos em função de novas situações.  

•Compreende conceitos, teorias e processos da 

Psicologia. 

•Sintetiza informação e distingue claramente o 

acessório do fundamental.  

  

 •Analisa criticamente problemas, situações e 

teorias. 

 

•Aplica os conteúdos da Psicologia a novas 

situações.  
 

 

Conhecedor/ 
Informado/ 

Investigador/ 
Organizador/ 

Sistematizador 
 

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

 
 

50 % 
Testes/minitestes  

escritos 

  

B. Transversal 
 

•Sabe ouvir, respeitar e responder às ideias e 
argumentos dos outros 
•Apresenta claramente ideias e convicções pessoais e 
justifica a sua pertinência.  
  
 

Critico/ 
Analítico/ 

Respeitador da 
diferença/ 

Questionador/ 
Autoavaliador 
(A, B, C,D, E, 

F,G,H,I,J) 
 

30 % 

Questões aula 
orais/escritas 

 
 

Trabalhos 
individuais/grupo 

(disciplinar ou em DAC) 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO DE PSICOLOGIA (12ºANOS) 
Dec. Lei 55/2018,6 de julho; Portaria nº226-A /2018, de 7 de Agosto 

Aprendizagens Essenciais Áreas de 
Competência do 
Perfil dos Alunos 

Ponderação 
Instrumentos de 

Avaliação                      Domínios  Descritores de Desempenho 

 

C. 
Linguístico 
 

 

 
•Lê e interpreta textos;  
 
•Adequa as respostas às questões; 
•Compõe textos articulados e coerentes; 
 
•Utiliza adequadamente o vocabulário da Psicologia; 
 
• Expressa corretamente e com coerência as capacidades 
nucleares de compreensão e de expressão nas 
modalidades escrita e oral. 

 

Comunicador/ 
Participativo 
(A, B,D,E,H) 

 
 
 
 

 

10 % 

  

  

  
 - Guiões de trabalho;  
- Relatórios;  
  
  
- Projeto Interdisciplinar 
 - Domínio de Autonomia 
Curricular (DAC) 
 - Outros. 
 

 

Atitudes e 
Valores 

D.Relacionamento interpessoal/ 

Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

• Adequa comportamentos em contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e competição; 

• Trabalha em equipa e usa diferentes meios para 
comunicar; 

• Interage com tolerância, empatia e responsabilidade; 

• É confiante, resiliente e persistente, construindo 
caminhos personalizados de aprendizagem. 
 

Respeitador/ 
Colaborador/ 
Responsável/ 
Autónomo 

( A, B,E,F,H 

10 % 

Observação direta nas 
aulas 

 
 

Grelhas de registo 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: 

A-Linguagem 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. 


