AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AUGUSTO CABRITA
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – CIÊNCIAS NATURAIS - 7º/8º/9ºANOS DO ENSINO BÁSICO
ÁREAS DE
COMPETÊNCIA

Conhecimentos e
Capacidades
A – Linguagem
e textos

DESCRITORES OPERATIVOS

DOMÍNIO

Conceptual
(70%)

B – Informação
e Comunicação

•
•
•
•

Conhecer, compreender e aplicar conceitos essenciais
Interpretar e tirar conclusões de textos, tabelas, gráficos e representações
Aplicar conhecimentos adquiridos a novos contextos e a novos problemas
Comunicar com clareza e rigor, utilizando uma linguagem científica adequada

•

Formular opiniões críticas cientificamente fundamentadas e relacionadas com Ciência,
Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA)

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES

C – Raciocínio e
Resolução de
Problemas
D – Pensamento Crítico e
Pensamento
Criativo

Prático
(20%)

o
o
o
o

E – Relacionamento Interpessoal
F – Desenvolvimento
Pessoal e
Autonomia
G – Bem-estar,
Saúde e Ambiente
H – Sensibilidade Estética e
Artística
I – Saber
Científico,
Técnico e
Tecnológico
J – Consciência
e Domínio do
Corpo

o

Atitudes
(10%)

Conhecer técnicas de trabalho laboratorial, manipular material e equipamento com correção e respeitar as normas de segurança
Desenvolver trabalho investigativo
Construir e interpretar gráficos, tabelas e esquemas
Prever resultados, estabelecer conclusões
Realizar adequadamente, trabalhos experimentais

✓ Cumprir as regras de funcionamento da aula
✓ Realizar as tarefas propostas dentro e fora da sala de aula de forma autónoma e responsável
✓ Ser pontual
✓ Trazer material necessário à aula
✓ Participar oralmente manifestando sentido crítico
✓ Cooperar com o grupo
✓ Cumprir regras de convivência, respeitando diferentes pontos de vista.
A avaliação tem um caráter sistemático, contínuo e formativo, existindo momentos formais de avaliação.
A classificação atribuída no final de cada período resulta da média ponderada de todos os elementos
de avaliação.
Critérios de avaliação definidos com base no decreto-lei 55/2018; despacho 226 - A/2018 e despacho
8476/2018

Grupo de Recrutamento 520

2021/2022
INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

PONDERAÇÃO
%

Conhecedor
/Sabedor
Informado
(A, B, G, I, J)

Testes
Trabalhos de
Aplicação (individuais ou de
grupo)

DESCRITORES DO PA

70

Sistematizador/
Organizador
(A, B, C, I, J)
Comunicador
(A, B, D, E, H)
Leitor
(A, B, C, D, F,H,I)

Trabalho prático
Relatórios científicos orientados

20

Registo e/ou
interpretação de
resultados experimentais

Indagador/ Investigador
(C, D, F, H, I)
Criativo
(A, C, D, J)
Participativo
/colaborador
(B, C, D,E,F )
Crítico / analítico
(A, B, C, D,G)

Observação direta
(atitudinal)

10
Autónomo
(C,D,E,F,G,I,J)
Cuidador de si e
do outro
(B,E,F,G)
Cuidador de si e
do outro
Respeitador da
diferença
Respeitador do
outro
Responsável
Cooperante

