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Biologia  - 12º ano 
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Os critérios de avaliação constituem referenciais comuns dos professores deste grupo de 
recrutamento, sendo a avaliação baseada, no mínimo, em dois momentos formais de avaliação por 
período. 

A avaliação, por período, está dividida em três parâmetros: dimensão teórica, dimensão 
prática e comportamento.  

1. Dimensão teórica (65%)  

Para efeitos de classificação de final de período, aplica-se a percentagem de 65% à média das 
classificações dos testes realizados. 

Um teste pode ser substituído por um trabalho de pesquisa/investigação. 

2. Dimensão prática (30%), subdividida em duas componentes: observação do trabalho de 
aula (5%) e teste escrito ou trabalho de pesquisa (25%), perfazendo os 30% desta 
dimensão 

Os parâmetros de avaliação da componente observação do trabalho de aula são as seguintes: 

            . Realiza a atividade prática de modo organizado; 

            . Cumpre corretamente as instruções fornecidas; 

            . Revela conhecimentos dos materiais laboratoriais; 

            . Manuseia corretamente os materiais laboratoriais; 

                       . Recolhe dados e exprime de forma fundamentada as suas opiniões; 

                   . Utiliza uma linguagem científica adequada; 

                                . Interpreta textos, figuras, esquemas, gráficos, tabelas e experiências; 

                                . Participa em saídas de estudo e em palestras; 

                                . Recolhe e trata informação para construção de posters/exposições; 

                                . Apresenta trabalhos, quer por escrito, quer oralmente. 
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Em cada período, no teste escrito, pretende-se que o aluno: 

           . Interprete textos, dados, gráficos, tabelas, experiências e resultados científicos; 

 . Aplique uma metodologia experimental e investigativa (problematizar, formular 
hipóteses, testar hipóteses, discutir resultados e tirar conclusões). 

 

3. Comportamento (5%) 
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Valores Descritores    

Responsabilidade 

e integridade 

Respeitar-se, agir 

eticamente, tendo em 

consideração 

ponderações próprias e 

alheias. 

Colaborador 

Conhecedor/ Sabedor/ 

Culto/Informado 

Problematizador 

Crítico/analítico 

Responsável/Autónomo 

. Observação direta e 

contínua  

. Fichas de verificação 
e registos. 

5% 

Excelência e 

exigência 

Pautar-se pelo rigor, 

qualidade, 

perseverança e 

autonomia. 

Curiosidade, 

reflexão e 

inovação 

Procurar novas 

soluções, aprendendo. 

Cidadania e 

participação 

Respeitar a diversidade, 

ser interventivo, ser 

solidário e pacificador. 

Liberdade 

Ser autónomo, 

respeitando o outro, 

sendo democrático, 

respeitador, imparcial. 


