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Psicologia B/ Ensino Secundário  

COMPONENTES 

DAS 

COMPETÊNCIAS 

CRITÉRIOS 
 DE  

AVALIAÇÃO 

DOMÍNIOS / 

TEMAS 
(OPCIONAL) 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

Muito Bom 
(18 – 20) 

Bom 
(14 – 17) 

Suficiente 
(10 – 13) 

Insuficiente 
(0 – 9) 
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CONHECIMENTO 

Tema 1 
Processos 
biológicos  
 
Conceitos 
estruturantes: 
filogénese e 
ontogénese, 
epigénese e 
neotonia. 
 
 

Tema 2  
Processos 
mentais 
 
Conceitos 
estruturantes: 
Cognição, 
emoção e 
mente. 
 

Tema 3 
Processos 
sociais 
 
Conceitos 
estruturantes: 
Socialização, 
influência, 
conflito e 
resiliência. 

- Identifica, define, delimita, 
caracteriza, clarifica e explora 
significados, oralmente e por 
escrito, sempre ou quase 
sempre, a partir da apreensão e 
análise de informação em 
múltiplos formatos e suportes. 

- Explícita sempre ou quase 
sempre as dificuldades que se 
colocam à produção do 
conhecimento científico em 
Psicologia. 

- Identifica, define, delimita, 
caracteriza, clarifica e explora 
significados, oralmente e por 
escrito, na maior parte das 
vezes, a partir da apreensão e 
análise de informação em 
múltiplos formatos e suportes. 
- Explícita, na maior parte 
das vezes, as dificuldades 
que se colocam à produção 
do conhecimento científico 
em Psicologia. 

 

 
- Identifica, define, delimita, 
caracteriza, clarifica e explora 
significados, oralmente e por 
escrito, com alguma 
regularidade a partir da 
apreensão e análise de 
informação em múltiplos 
formatos e suportes. 
- Explícita, com alguma 
regularidade, as dificuldades 
que se colocam à produção do 
conhecimento científico em 
Psicologia. 
 

 

- Identifica, define, delimita, 
caracteriza, clarifica e explora 
significados, oralmente e por 
escrito, poucas vezes ou nunca a 
partir da apreensão e análise de 
informação em múltiplos 
formatos e suportes. 
- Explicita, poucas vezes ou 
nunca, as dificuldades que se 
colocam à produção do 
conhecimento científico em 
Psicologia. 

 

COMUNICAÇÃO 

- Apresenta sempre ou quase 
sempre a informação de forma 
consistente, estruturada e 
compreensível. 
 - Identifica, define, delimita, 
caracteriza e formula 
problemas psicológicos 
oralmente e por escrito, 
sempre ou quase sempre. 

 

- Apresenta na maior parte das 
vezes a informação de forma 
consistente, estruturada e 
compreensível. 
 - Identifica, define, delimita, 
caracteriza e formula 
problemas psicológicos 
oralmente e por escrito, na 
maior parte das vezes. 

 

- Apresenta com alguma 
regularidade a informação de 
forma consistente, estruturada e 
compreensível. 
 - Identifica, define, delimita, 
caracteriza e formula problemas 
psicológicos oralmente e por 
escrito, com alguma 
regularidade. 
 

- Apresenta poucas vezes ou 
nunca a informação de forma 
consistente, estruturada e 
compreensível. 
 - Identifica, define, delimita, 
caracteriza e formula problemas 
psicológicos oralmente e por 
escrito, poucas vezes ou nunca. 

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

 

- Identifica, elabora, analisa, 
classifica, avalia, rebate teses, 
argumentos, sempre ou quase 
sempre. 

- Identifica, elabora, analisa, 
classifica, avalia, rebate teses, 
argumentos, na maior parte 
das vezes. 
 

 

- Identifica, elabora, analisa, 
classifica, avalia, rebate teses, 
argumentos, com alguma 
regularidade. 

 

- Identifica, elabora, analisa, 
classifica, avalia, rebate teses, 
argumentos, poucas vezes ou 
nunca. 
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PENSAMENTO 

CRÍTICO 
 

  

Tema 4 
Perspetivas 
do 
desenvolvime
nto humano 
 
Conceito 
estruturante: 
Desenvolvimen
to humano 

 
 

- Sabe apresentar, de modo 
fundamentado e mobilizando os 
conhecimentos da disciplina, 
posições pessoais, bem como é 
capaz de avaliar e criticar teses e 
argumentos, sempre ou quase 
sempre. 
 

 
- Sabe apresentar, de modo 
fundamentado e mobilizando 
os conhecimentos da 
disciplina, posições pessoais, 
bem como é capaz de avaliar e 
criticar teses e argumentos, na 
maior parte das vezes. 
 

 

- Sabe apresentar, de modo 
fundamentado e mobilizando os 
conhecimentos da disciplina, 
posições pessoais, bem como é 
capaz de avaliar e criticar teses e 
argumentos, com alguma 
regularidade. 

 

- -Sabe apresentar, de modo 

fundamentado e mobilizando os 

conhecimentos da disciplina, 

posições pessoais, bem como é 

capaz de avaliar e criticar teses 

e argumentos, poucas vezes ou 

nunca. 

PENSAMENTO 
CRIATIVO 

- Apresenta possibilidades 
interpretativas às 
questões/temáticas abordadas, 
sempre ou quase sempre. 
 
 -Produz sempre ou quase 
sempre, versões alternativas da 
realidade através da 
imaginação/fantasia. 
 

 
- Apresenta possibilidades 
interpretativas às 
questões/temáticas 
abordadas, na maior parte das 
vezes. 
 
 – Produz na maior parte das 
vezes, versões alternativas da 
realidade através da 
imaginação/fantasia. 
 

 

- Apresenta com alguma 
regularidade possibilidades 
interpretativas às 
questões/temáticas abordadas. 
 
 -Produz com alguma 
regularidade, versões 
alternativas da realidade 
através da imaginação/fantasia. 
 

 

- Apresenta poucas vezes ou 
nunca, possibilidades 
interpretativas às 
questões/temáticas abordadas. 
 
– Produz poucas vezes ou nunca 

versões alternativas da 

realidade através da 

imaginação/fantasia 

RELAÇÕES 
INTERPESSOAIS 

-Interage sempre ou quase 
sempre com tolerância e 
empatia, adequando 
comportamentos em contextos 
de cooperação e partilha. 
- Atua com responsabilidade e 
com autonomia sempre ou 
quase sempre 

-Interage na maior parte das 
vezes com tolerância e 
empatia, adequando 
comportamentos em 
contextos de cooperação e 
partilha. 
- Atua na maior parte das 
vezes com responsabilidade e 
com autonomia. 

-Interage com tolerância e 
empatia, adequando 
comportamentos em contextos 
de cooperação e partilha, com 
alguma regularidade. 

- Atua com responsabilidade e 
com autonomia, com alguma 
regularidade. 

-Interage com tolerância e 
empatia, adequando 
comportamentos em contextos 
de cooperação e partilha, poucas 
vezes ou nunca. 
- Atua com responsabilidade e 
com autonomia, poucas vezes 
ou nunca. 
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