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DOMÍNIO DESCRITORES DE DESEMPENHO PONDERAÇÃO INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Conhecimentos 
e capacidades 

 

Conceptualização  
-  Estrutura, revela e mobilizar conhecimentos científicos do âmbito da 

Psicologia aquando da análise e explicação do comportamento humano. 
 

-  Utiliza uma linguagem científica e técnica adequadas.  

40% 
- Questões-aula/participação oral 
(adequação da intervenção ao 
contexto, coerência do discurso e 
correção gramatical) 
 

- Portfólio 
 

- Trabalhos colaborativos de 
investigação em sala de aula 
(organização, respeito, autonomia, 
eficiência) 
 

- Ficha/s de trabalho para 
consolidação das aprendizagens e 
aferição de competências de 
informação; resolução de 
problemas; graus de dificuldade. 
 

- Trabalhos de grupo com vista à 
produção e apresentação, em sala 
de aula, de uma análise temática. 
 

- Teste/s ao domínio das 
competências de mobilização de 
conhecimentos (exercícios de 
escolha múltipla e de pergunta-
resposta) 
 

- Grelhas de observação direta das 
interações aluno-aluno, aluno-
professor. 

 

Comunicação 
- Expressa de forma clara e rigorosa, oralmente ou por escrito, as suas 

ideias e argumentos;  
 

20% 

 

Operacionalização  

- Procede a uma abordagem criativa dos problemas, de forma a encontrar 
soluções; 

 

- Trabalha em grupo e de acordo com os objetivos e natureza das tarefas;  
 

- Adota uma ética centrada no respeito e valorização dos outros e das suas 
diferenças;  

 

- Estabelece, gere e mantem relações interpessoais, nomeadamente em 
situações de conflito, trabalho em equipa e de resolução de problemas; 

 

- Reflete sobre as vivências próprias de forma a proporcionar uma certa 
descentração de si e, desse modo, aumentar as suas competências de 
diálogo e de cooperação com outros atores; 

30% 

 
Atitudes 

 
 

- Revela responsabilidade; 
- Organiza o trabalho de aula/ casa;  
- Adere e intervém nas atividades da aula/Agrupamento;  
- Coopera e relaciona-se com os outros em tarefas e projetos comuns;  
- Manifesta um comportamento adequado ao espaço de sala de aula ou 
outro. 

10 % 


