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BAS-3 – Bateria de Socialização (Auto-avaliação) 

 

A Bateria de Socialização (Auto-avaliação) - BAS-3 - avalia as seguintes dimensões da 
conduta social: consideração pelos outros, autocontrolo nas relações sociais, isolamento 
social, ansiedade social/timidez e liderança. 

  

Ficha  
  

Versão: Portuguesa 
Autor: Fernando Silva, Maria del Carmen Martorell  
Idades: 11 a 18 anos 
Aplicação:  Individual ou Colectiva 
Duração: Aprox. 20 min. 
Classificação: C 

  

Descrição  
  

A BAS-3 avalia cinco dimensões da conduta social: 

Consideração pelos outros – Escala que permite detectar o grau de sensibilidade social ou de preocupação em 
relação aos outros, em particular pelos que têm problemas ou que são rejeitados pelo grupo. 

Autocontrolo nas relações sociais – Escala que permite avaliar uma dimensão claramente bipolar que representa, no 
seu polo mais positivo, a aceitação das regras e normas sociais que facilitam a convivência e o respeito mútuo e, no 
seu polo mais negativo, os comportamentos agressivos e/ou impositivos, de teimosia e de indisciplina. 

Isolamento social – Escala que permite detectar um possível afastamento, tanto passivo como ativo, em relação aos 
outros. Um resultado muito elevado está associado a uma posição extrema, significando um claro isolamento social. 

Ansiedade social/Timidez – Escala que permite detectar diferentes manifestações de ansiedade (p.e., medo, 
nervosismo) que possam estar associadas a algumas reacções de timidez (p.e., acanhamento, vergonha) que, 
frequentemente, são evidenciadas nas relações sociais. 

Liderança – Escala  que permite detectar a ascendência (poder de influência), o grau de popularidade, de iniciativa, 
de autoconfiança e a disponibilidade em relação aos outros. 

A BAS-3 inclui ainda uma escala de sinceridade. 

  

Normas  
  

A tipificação portuguesa utiliza a escala percentílica. Tabelas de normas disponíveis: 

 Por Escolaridade e Género 
o 2º Ciclo do Ensino Básico 
o 3º Ciclo do Ensino Básico 
o Ensino Secundário 

  

Correcção  
  

B2SB_Correção Online_Licença de Utilização da plataforma TP Online by Cegoc 

  

Material  
  

 Kit Completo (inclui Manual, 100 Folhas de resposta e 100 Créditos para correcção) 

 Kit Completo (inclui Manual, 25 Folhas de resposta e 25 Créditos para correcção) 

  

Subprodutos  
  

 

 

http://www.edipsico.pt/

