
 

 

 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

(Módulo 1|Descobrindo a Psicologia|28 lições) – (2º A – Técnico de juventude) 
 

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. 
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DOMÍNIOS DOMÍNIOS ESPECÍFICOS 
PONDERAÇÃO 

(%) 
PERFIL DO 

ALUNO 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

  

 
CONHECIMENTOS  

E 
APTIDÕES 

Delimitar o objeto de estudo da 
Psicologia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70% 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 

Definir a Psicologia como área científica que estuda o comportamento humano na sua 
complexidade e na diversidade de contextos em que este se manifesta, conhecendo os 
processos psicológicos subjacentes. 

Salientar a especificidade da 
Psicologia face a outras 
disciplinas científicas próximas 

Compreender a especificidade da Psicologia, face a outras disciplinas científicas próximas e 
em relação a crenças do senso comum.  

Evidenciar a importância do 
estudo científico do 
comportamento humano 

Conhecer a evolução da Psicologia como ciência, em termos de objeto e método de estudo, 
bem como os principais contributos para o seu desenvolvimento.  

Distinguir entre conhecimento 
científico e crenças do senso 
comum 

 Identificar as principais áreas de investigação e intervenção psicológica na atualidade.  

 Compreender a especificidade 
do conhecimento científico em 
Psicologia, comparativamente 
às opiniões manifestas pelo 
senso comum quanto ao 
comportamento humano; 

 

Identificar algumas crenças 
inadequadas sobre o 
comportamento humano com 
base na investigação em 
Psicologia. 
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Identificar a importância da 
criação do primeiro Laboratório 
de Psicologia Experimental, por 
Wundt  

 

Reconhecer o carácter inovador 
das propostas de Freud, de 
Piaget e de Rogers 

 

Compreender a complexidade 
do comportamento humano e a 
necessidade da utilização de 
metodologias complementares 
na sua análise.  

 

  

ATITUDES 

Justificar a adequação de cada 
uma das estratégias ao tipo de 
investigação a efetuar. 

 
 

30% 

 

Assiduidade  
Pontualidade   

  

PROCEDIMENTO GERAIS DE AVALIAÇÃO 
 

1) Serão utilizados os instrumentos que melhor se adequem ao Perfil dos Alunos, tendo em conta as competências a desenvolver e o momento avaliativo. O professor informará os                            
alunos sobre os instrumentos de avaliação escolhidos ficando esta informação registada no caderno do aluno. 
2) Os alunos são sempre informados dos critérios de avaliação, assim como das eventuais propostas de correção. 

3) As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento/Projeto Interdisciplinar de Turma são consideradas na avaliação da disciplina. 

Recomendações do professor aos pais/encarregados de educação relativamente à avaliação: 
Ajudar o aluno a controlar o calendário da avaliação | Zelar para que chegue a horas e traga todo o material | Informar-se com frequência sobre a situação do aluno 

Módulos a lecionar no ano letivo 

1.º Período 
Módulo 1 – Descobrindo a Psicologia 

Módulo 2 – O Desenvolvimento Humano 
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2.º Período 
Módulo 2 – O Desenvolvimento Humano 

Módulo 3 – Processos Cognitivos, Emocionais e Motivacionais 

3.º Período 
Módulo 3 – Processos Cognitivos, Emocionais e Motivacionais 

Módulo 4 – Processos Relacionais e Comportamento Profissional 


