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Conscientes de que: 

 a função da Escola não é apenas ensinar/transmitir conhecimentos, mas EDUCAR; 

 toda a educação exige um sistema referencial de valores que possa traduzir-se em atitudes e 
comportamentos; 

 a avaliação constitui um reforço na aprendizagem; 

 a disciplina de Psicologia tem uma importante dimensão formativa. 

  
e considerando que: 

  o nº de aulas semanais à disciplina foi reduzido em um terço não tendo havido lugar à alteração 
do programa (ver Programa de Psicologia B, 15/11/2005, ponto 4.1. “De gestão dos tempos 
letivos”);  

 

Apresentamos os critérios de avaliação que respeitam o plano cognitivo, o plano das 

competências e o plano do comportamento: 

 
Tarefas 

 

 
Critérios 

 
Ponderação 

 

Testes e trabalhos de natureza 
sumativa 

 

 Domínio dos conteúdos lecionados 

 Rigor e correção da terminologia específica 

 Clareza do texto escrito 

 Autonomia na reflexão e na crítica 

 Capacidade de análise e de síntese 

 Capacidade de concetualização 

 Capacidade de problematização 

 Competência argumentativa 

65% 

 
Trabalho em contexto de aula 

 

 Atualização do estudo e nível de participação 

 Espírito crítico/fundamentação das opiniões 

 Trabalho adequado em equipa 

30% 

Comportamento  5% 
 



Tendo em conta os diferentes planos, considerou-se que: 

 Os testes e trabalhos de natureza sumativa são um indicador essencial no processo de 

avaliação dos conhecimentos e das competências antes referidas. A sua ponderação é de 65 % 

em cada momento da avaliação interna. Em situação de aula, optar-se-á, na medida do 

possível, por trabalhos de curta duração que poderão corresponder ao desenvolvimento de 

conteúdos programáticos.  

 O trabalho em contexto de aula, embora igualmente limitado pela redução de horas letivas, 

deverá ser devidamente valorizado pois é nesse espaço de relação do professor com os alunos, 

dos alunos com o professor e dos alunos entre si, que verdadeiramente se alcançam os 

objectivos fundamentais e competências previstos no Programa (Programa de Psicologia B, 

15/11/2005, pág. 7). A sua ponderação é de 30% em cada momento de avaliação interna, 

tendo sempre em vista o princípio da avaliação contínua. 

 

 




