
Nota no Módulo

Participação oral:

Análise crítica de texto

 Apresentação de trabalhos

Transmissão/exposição 

objectiva e clara de 

conteúdos e instruções 

didáctico-pedagógicas  

Questionários sobre a matéria das aulas

Análise crítica de fontes de informação: ex. 

filmes e documentários

Mobilização da 

criatividade dos alunos 

e promoção de 

relações 

interdisciplinares

Reflexões sobre temas/conceitos

Debates

Criação de um 

ambiente de aula 

propício à participação 

e ao diálogo

Participação escrita:

Sínteses descritivas

Diversificação de 

estratégias no sentido 

de mobilizar diferentes 

competências: leitura 

de textos, comentário 

de videos, debates, etc.

Questionários sobre a matéria das aulas

Portefólios

Recursos às TIC na 

preparação e docência 

das temáticas

Comentários críticos de análise de texto

Textos argumentativos

Propostas de tarefas 

favoráveis à 

autonomização e 

responsabilização dos 

alunos

Problemas lógicos

Fichas de trabalho

Exercícios de clarificação de conceitos

Trabalho de grupo

Fontes/informação

Apresentação 

Aplicação de conhecimentos

Relatórios

CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO - CURSOS PROFISSIONAIS (Psicologia / Psicologia e Sociologia) 2019-2020

SITUAÇÕES 

DE AVALIAÇÃO

PONDERAÇÕES
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS OPERACIONALIZAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS

METODOLOGIAS

DE TRABALHO

INSTRUMENTOS

DE

AVALIAÇÃO
DISCIPLINA COMPETÊNCIAS

TRABALHO 

NA AULA

30% trabalhos em 

aula

20% para atitudes e 

comportamentos

50% para testes 

Psicologia Psic.: M1 - M7

Estruturar logicamente o pensamento e o discurso

Mobilizar processos de associação de ideias, por analogia e/ou oposição

Aplicar os conceitos a situações concretas em diferentes escalas

Identificar factores explicativos de situações, factos e fenómenos

Clarificação de 

conceitos

MÓDULOS (M)

Raciocínio lógico e 

problematização

Mobilizar conhecimentos adquiridos para entender/criticar a realidade

Fundamentar a argumentação utilizada

Situar/localizar no espaço e tempo

Distinguir o essencial do acessório; teses e argumentos; problemas e contextos

Domínio da escrita e da 

oralidade

Debater ideias, teorias e teses

Psicologia e 

Sociologia    

 Psic.: M1 - M4 

Soc.: M1 -M4

Expressar correctamente o pensamento mediante a expressão escrita ou oral

Interesse por temas 

actuais

Os critérios de avaliação apresentados foram elaborados de acordo com as respetivas Orientações Curriculares (OC) e o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PA) 

Áreas de competência 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; Sensibilidade e estética artística; I. Saber científico, técnico e tecnológico; J. Consciência e domínio do corpo; 

Relacionar e aplicar o aprendizado na compreensão do presente e futuro

Investigar, Seleccionar, organizar e tratar informação

Inovação, motivação e criatividade

Utilizar conceitos e vocabulário específico

Definir, relacionar e hierarquizar conceitos  e redes conceptuais

Identificar factores explicativos de situações, factos e fenómenos da actualidade

Estabelecer relações de causalidade entre diferentes factores

Equacionar problemas e suas implicações


