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 ----------  O Grupo disciplinar 410 (Filosofia; Psicologia e Sociologia) definiu para o presente ano 

letivo e de acordo com o decidido em Conselho Pedagógico, os seguintes critérios específicos de 

avaliação: 

 

Aspeto cognitivo: 90% da nota final, percentagem esta que as professoras decidiram distribuir pelos 

seguintes critérios: 

 ---------- Testes: 85%;  

 ---------- Trabalhos realizados na aula: 5%; 

 

Atitudes e valores: 10% da nota final, percentagem esta que as professoras decidiram distribuir pelos 

seguintes critérios: 

 ----------  Assiduidade e sentido de responsabilidade: 3%;  

 ----------  Relação com os diferentes agentes da comunidade educativa: 4% 

 ---------- Trabalhos de casa: 3% 

  

 

A avaliação relativa às atitudes e valores é atribuída de acordo com a seguinte tabela: 

 

 Fraco 

(4 valores) 

Insuficiente 

(8 valores) 

Suficiente 

(13 valores) 

Bom 

(17 valores) 

Muito Bom 

(20 valores) 

 

TPC 

 

Nunca faz  

 

Faz poucas 

vezes (até 50%) 

 

Faz às vezes 

(de 51% a 70%) 

 

Faz quase 

sempre 

(de 71% a 99%) 

 

Faz sempre 

(100%) 

 

Assiduidade 

Falta sempre 

sem justificação 

Falta quase 

sempre sem 

justificação 

(mais de 50% 

das faltas) 

Falta algumas 

vezes sem 

justificação 

(20% a 49% das 

faltas) 

Quase nunca 

falta sem 

justificação  

(menos de 20% 

das faltas) 

Nunca falta sem 

justificação 

 

Relação com 

os colegas, 

professores e 

auxiliares de 

educação 

 

Manifesta um 

mau (fraco) 

comportamento 

dentro e fora da 

sala de aula 

(com processos 

disciplinares) 

 

Manifesta um 

comportamento 

insuficiente (sem 

processos mas 

com 

participações 

disciplinares) 

  

Manifesta um 

comportamento 

suficiente (sem 

participações 

mas com 

comportamentos 

menos corretos) 

 

Manifesta um 

bom 

comportamento 

 

Manifesta um 

comportamento 

muito bom 
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 ----------  De referir que o programa da disciplina de Sociologia contempla a elaboração de um trabalho 

de investigação (em grupo). Este trabalho será realizado ao longo do ano e apresentado oralmente no 

terceiro período. Na disciplina de Psicologia B realizar-se-á um trabalho de investigação (em grupo) 

com apresentação oral no início do 3º período. 

 

 ----------  A avaliação do trabalho em Sociologia terá o peso de em teste e na Disciplina de Psicologia B 

contará 10% da nota referente ao aspeto cognitivo (será incluída nos trabalhos de casa e nos trabalhos 

realizados na aula). 
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