DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES

Psicologia B (12º Ano)
Critérios de Avaliação
Em vigor a partir de 01 de setembro de 2021.

CRITÉRIOS

PONDERAÇÃO

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
- Ficha Escrita de Avaliação Sumativa

Mobilização de conceitos, de princípios e de teorias abordadas de forma a explicar ou a resolver
situações-problema hipotéticas, relativas ao comportamento humano

40%

Mobilização de conceitos, de princípios e de teorias abordadas de forma a explicar ou a resolver
situações-problema da vida real (pessoais, dos grupos de que participa ou da comunidade em que se
insere), relativas ao comportamento humano

30%

- Trabalho de resolução individual de
situação-problema
- Trabalho de Projeto de investigação
de Grupo
- Trabalho de Projeto de Investigação

Interpretação de diferentes fontes documentais, tornando evidentes relações causais relativas ao
comportamento humano

10%

de Grupo
- Trabalho de resolução individual de
situação-problema
- Apresentação oral, em grupo, do

Comunicação das suas ideias, contribuindo para a inteligibilidade dos saberes

20%

Trabalho de Projeto de Investigação
de Grupo
- Participação em debates

VER APRENDIZAGENS ESSENCIAIS
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Perfis de aprendizagens específicas

NÍVEIS DE DESEMPENHO
Critérios

Mobilização de
conceitos, de
princípios e de
teorias abordadas
de forma a explicar
ou a resolver
situações-problema
hipotéticas, relativas
ao comportamento
humano
30%

Muito Bom (20 a 18)

Bom (17 a 14)

Suficiente (13 a 10)

Insuficiente (9 a 7)

Muito insuficiente (6 a 1)

Utiliza de forma rigorosa e
precisa a terminologia.

Utiliza globalmente de forma
rigorosa a terminologia.

Utiliza corretamente a
terminologia.

Utiliza pouco
adequadamente a
terminologia.

Não utiliza ou usa
incorretamente a
terminologia.

Desenvolve detalhadamente
a explicação/resolução
relativa às situaçõesproblema, fazendo
interrelações pertinentes
com outros casos.

Desenvolve de forma
completa a
explicação/resolução relativa
às situações-problema.

Explica/resolve
adequadamente as
situações-problema, ainda
que de forma pouco
desenvolvida.

Explica/resolve de forma
superficial e incompleta as
situações-problema.

Não explica/não resolve ou
explica/resolve
superficialmente as
situações-problema.
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NÍVEIS DE DESEMPENHO
Critérios

Mobilização de
conceitos, de
princípios e de
teorias abordadas
de forma a explicar
ou a resolver
situações-problema
da vida real
(pessoais, dos
grupos de que
participa ou da
comunidade em que
se insere), relativas
ao comportamento
humano
30%

Muito Bom (20 a 18)

Bom (17 a 14)

Suficiente (13 a 10)

Insuficiente (9 a 7)

Muito insuficiente (6 a 1)

Utiliza de forma rigorosa e
precisa a terminologia.

Utiliza globalmente de forma
rigorosa a terminologia.

Utiliza corretamente a
terminologia.

Utiliza pouco
adequadamente a
terminologia.

Não utiliza ou usa
incorretamente a
terminologia.

Desenvolve detalhadamente
a explicação/resolução
relativa às situaçõesproblema, fazendo
interrelações pertinentes
com outros casos.

Desenvolve de forma
completa a
explicação/resolução relativa
às situações-problema,
relacionando pontualmente
de forma pertinente com
outros casos.

Explica/resolve
adequadamente as
situações-problema, ainda
que de forma pouco
desenvolvida.

Explica/resolve de forma
superficial e incompleta as
situações-problema.

Não explica/não resolve ou
explica/resolve
superficialmente as
situações-problema.

Apresenta uma explicação
claramente fundada na
realidade ou apresenta uma
solução totalmente
exequível, com um forte
sentido no contexto e
revelando originalidade.

Apresenta uma explicação
bem alicerçada na realidade
ou uma solução exequível,
com algumas lacunas ao
nível do seu sentido no
contexto.

Apresenta uma explicação
alicerçada na realidade ou
uma solução
moderadamente exequível,
com lacunas notórias ao
nível do seu sentido no
contexto.

Apresenta uma explicação
pouco alicerçada na
realidade ou uma solução
pouco exequível, com um
forte desfasamento face ao
contexto.

Apresenta uma explicação
não alicerçada na realidade
ou uma solução totalmente
inexequível, com total
desfasamento face ao
contexto.
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NÍVEIS DE DESEMPENHO
Critérios

Interpretação de
diferentes fontes
documentais,
tornando evidentes
relações causais
relativas ao
comportamento
humano
10%

Muito Bom (20 a 18)

Bom (17 a 14)

Suficiente (13 a 10)

Insuficiente (9 a 7)

Muito insuficiente (6 a 1)

Evidencia uma compreensão
profunda das possíveis
relações causais, validando a
credibilidade da
interpretação feita através
do cruzamento com outras
fontes.

Evidencia uma compreensão
profunda das relações
causais, fundamentando-a
com base na interpretação
da fonte documental.

Recolhe informação
essencial da fonte
documental, evidenciando o
fundamental das relações
causais.

Recolhe informação sem
significado relevante da
fonte documental,
evidenciando de forma
muito lacunar o essencial das
relações causais.

Não recolhe qualquer
informação relevante da
fonte documental, não
conseguindo evidenciar o
essencial das relações
causais.

Desenvolve os
procedimentos com total
autonomia e/ou com base
em formas de trabalho
colaborativo.

Desenvolve os
procedimentos com total
autonomia, mas revelando
dificuldade em desenvolver
formas de trabalho
colaborativo.

Desenvolve os
procedimentos com a ajuda
pontual do professo ou de
um colega.

Desenvolve os
procedimentos de forma
totalmente alicerçada na
ajuda do professor ou de um
colega.

Não solicita a necessária
ajuda do professor ou de um
colega.
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NÍVEIS DE DESEMPENHO
Critérios

Comunicação das
suas ideias,
contribuindo para a
inteligibilidade dos
saberes
20%

Muito Bom (20 a 18)

Bom (17 a 14)

Suficiente (13 a 10)

Insuficiente (9 a 7)

Muito insuficiente (6 a 1)

Desenvolve as apresentações
com clareza, comunicando
com segurança e
expressividade.

Desenvolve as apresentações
com correção e
expressividade.

Desenvolve as apresentações
com clareza, comunicando
de forma ajustada ao
contexto.

Desenvolve as apresentações
com base numa
comunicação confusa.

Não faz apresentações orais
ou desenvolve uma
comunicação inapropriada.

Apresenta rigor científico
interrelacionando
conhecimentos.

Apresenta rigor científico.

Apresenta pontualmente
incorreções científicas, que
comprometem uma só parte
do que é apresentado.

Apresenta várias incorreções
científicas, que
comprometem várias partes
do que é apresentado.

Apresenta erros científicos
notórios, que comprometem
a globalidade do que é
apresentado.

Recorre a material de apoio
atrativo e/ou original,
facilitador da compreensão
ou aplicação pelos colegas.

Recorre a material de apoio
com qualidade e facilitador
da compreensão ou
aplicação pelos colegas.

Recorre a material de apoio
globalmente com qualidade
e facilitador da compreensão
pelos colegas.

Usa de forma pouco
adequada o material de
apoio.

Não apresenta material de
apoio.

Não se apoia na leitura,
revelando total domínio dos
conteúdos.

Só muito pontualmente se
apoia na leitura.

Apoia-se frequentemente na
leitura.

Apoia-se
predominantemente na
leitura.

Apoia-se exclusivamente na
leitura.

Argumenta de forma
organizada, consistente e
crítica em defesa de um
ponto de vista pessoal,
ajudando a construir
consensos.

Argumenta de forma
organizada e consistente,
com indícios de um ponto de
vista pessoal.

Argumenta de forma
organizada, em defesa de um
ponto de vista baseado na
"biografia da Psicologia".

Participa em debates,
apresentando ideias
contraditórias e/ou sem a
defesa de um ponto de vista
claro.

Não participa em debates ou
suporta a sua intervenção
em ideias pouco
relacionadas com o tema.
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