|CRITÉRIOS DE AV ALI AÇ ÃO
DEPARTAMENTO: Ciências Sociais e Humanas ÁREA DISCIPLINAR: FILOSOFIA
CURSOS PROFISSIONAIS – 2º/3º Anos ANO LETIVO: 2018/2019
DISCIPLINA: Psicologia
PERFIL DE
APRENDIZAGENS

COMPETÊNCIAS

INSTRUMENTOS
Grelha de registo:
 Testes escritos
 Trabalhos
a) a aplicação dos

CONHECIMENTOS

Conteúdos programáticos.

CAPACIDADES
Para
operacionalização das
competências
transversais,
consultar documentos
de referência na
página da Direção
Geral de Educação:
 Perfil de
competências
do aluno do
século XXI
 Referencial de
Educação para
os Media
 Referencial de
Educação para
a Saúde
 Referencial de
Educação para
a cidadania.

Utilização e domínio de métodos e
técnicas. Realização das tarefas
propostas.
Capacidade de comunicação oral e
escrita.
Realização de trabalho de pesquisa
individuais e/ou em grupo, revelando
capacidade de registo e organização da
informação.

ATITUDES

dois
instrumentos de avaliação
implica a atribuição de 20% a
cada um deles.

Competências transversais:
Linguagens e textos
Informação e comunicação
Raciocínio e resolução de problemas
Pensamento crítico e pensamento
criativo
Relacionamento interpessoal
Autonomia e desenvolvimento pessoal
Bem-estar e saúde
Sensibilidade estética e artística
Saber técnico e tecnologias
Consciência e domínio do corpo.
Atitude de respeito perante colegas e
professores.
Interesse e empenho nas atividades
propostas.
Responsabilidade no cumprimento das
tarefas.
Respeito pelas normas de
funcionamento da aula.
Cuidado com instalações e ambiente.
Pontualidade.
Intervenção adequada nas aulas.
Apresentação do material necessário.

Grelha de registo de
observação do trabalho
desenvolvido na sala de
aula:
 Trabalhos de
grupo/individual na aula
 Portefólios/ Registo de
apontamentos e
organização de materiais
 Questionários escritos
 Valorização da
participação em
projetos, concursos e
outras atividades
extracurriculares*

Grelha de observação de
aula:
 Empenho
 Comportamento
 Responsabilidade
 Relacionamento
interpessoal
 Autonomia
 Pontualidade

FATOR DE
PONDERAÇÃO

40 %

40 %

20%

*NOTA: A participação do aluno será valorizada na avaliação do módulo correspondente à finalização dos projetos,
concursos e outras atividades extracurriculares.
Oliveira da Azeméis, 3 de outubro de 2018.
A Coordenadora de Área Disciplinar
Olinda Freitas

A Coordenadora de Departamento
Ana Paula Azinheira

