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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃOi 

DISCIPLINA: FÍSICA E QUÍMICA A 
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⋅ Compreender interpretar e expressar, por escrito e oralmente, factos e conceitos.

⋅ Compreender processos e fenómenos científicos e tecnológicos

⋅ Utilizar uma linguagem científica correta e apropriada.

⋅ Analisar fenómenos da natureza e situações do dia-a-

⋅ Selecionar informação pertinente em fontes diversas.

⋅ Sintetizar informação. 

⋅ Conceber situações onde determinado conhecimento possa ser aplicado.

⋅ Formular hipóteses face a um fenómeno natural ou situação do dia
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⋅ Fazer predições sobre a evolução de fenómenos naturais e a evolução de experiências em contexto 
laboratorial. 

⋅ Propor abordagens diferentes de resolução de uma situação problema.

⋅ Analisar conceitos, factos, situações numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar.

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

⋅ Interpretar textos, dados, gráficos, tabelas, imagens, estudos/situações experimentais e resultados 
científicos.  

⋅ Planificar/executar atividades laboratoriais, problematizando, formulando hipóteses e avaliando 
criticamente procedimentos e resultados. 

⋅ Discutir e tirar conclusões a partir dos dados fornecidos, exprimindo de forma fundamentada as suas 
opiniões. 

⋅ Revelar conhecimento dos materiais laboratoriais, manuseando

⋅ Recolher dados para análise de temáticas em estudo 

⋅ Saber trabalhar em grupo, desempenhando diferentes papéis e respeitando e ouvindo todos os 
elementos do grupo. 

⋅ Comunicar resultados de atividades laboratoriais e de pesquisa, usando linguagem científica adequada e 
recorrendo a diversos suportes. 

⋅ Adotar medidas de proteção adequadas às diferentes atividades laboratoriais.

⋅ Atuar corretamente em caso de incidente no laboratório.

 

10º e 11º Anos 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

ÁREAS DE 

COMPETÊNCIAS 

DO PERFIL DOS  

ALUNOS (ACPA) 
ii
 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO

e oralmente, factos e conceitos. 

Compreender processos e fenómenos científicos e tecnológicos. 

correta e apropriada. 

-dia com base em leis e modelos. 

Selecionar informação pertinente em fontes diversas. 

Conceber situações onde determinado conhecimento possa ser aplicado. 

lar hipóteses face a um fenómeno natural ou situação do dia-a-dia. 

A, B, C, D, I ⋅ Avaliação escrita

Fazer predições sobre a evolução de fenómenos naturais e a evolução de experiências em contexto 

diferentes de resolução de uma situação problema. 

Analisar conceitos, factos, situações numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar. 

Aplicar uma metodologia experimental e investigativa (problematizar, formular hipóteses, testar 

Interpretar textos, dados, gráficos, tabelas, imagens, estudos/situações experimentais e resultados 

Planificar/executar atividades laboratoriais, problematizando, formulando hipóteses e avaliando 

Discutir e tirar conclusões a partir dos dados fornecidos, exprimindo de forma fundamentada as suas 

Revelar conhecimento dos materiais laboratoriais, manuseando-os corretamente. 

 

Saber trabalhar em grupo, desempenhando diferentes papéis e respeitando e ouvindo todos os 

Comunicar resultados de atividades laboratoriais e de pesquisa, usando linguagem científica adequada e 

ar medidas de proteção adequadas às diferentes atividades laboratoriais. 

Atuar corretamente em caso de incidente no laboratório. 

A, B, C, D, E, F, G, I, J 
⋅ Observação direta 

⋅ Avaliação escrita
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INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
PONDERAÇÃO 

Avaliação escrita  65% 

Observação direta  - 5% 

Avaliação escrita  - 20% 
25% 



 

 

 

Ano Letivo 2019/2020 

Notas:  

1. Relativamente à avaliação de cada período: 

• 1.º Período - O resultado da avaliação será obtido através da recolha de dados do 1.º período. 

• 2.º Período - O resultado da avaliação será obtido através da recolha de dados do

• 3.º Período - O resultado da avaliação será obtido através da recolha

2. Os testes de avaliação sumativa podem incluir conteúdos programáticos anteriores já abordados, de forma a proporcionar a mobi

                                                           
i
 Documento elaborado de acordo com o estipulado no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória

 
Ii ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS (ACPA) 
A) Linguagens e textos                                                                    
B) Informação e comunicação 
C) Raciocínio e resolução de problemas 
D) Pensamento crítico e pensamento criativo 
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 
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Valores Descritores 

Responsabilidade e integridade Respeitar-se, agir eticamente, ponderações próprias e alheias.

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. 

 

O resultado da avaliação será obtido através da recolha de dados do 1.º período.  

O resultado da avaliação será obtido através da recolha de dados dos 1.º e 2.º períodos.  

obtido através da recolha de dados dos 1.º , 2.º  e 3º períodos.  

Os testes de avaliação sumativa podem incluir conteúdos programáticos anteriores já abordados, de forma a proporcionar a mobi

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais da disciplina. 

AE: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

DESCRITORES DO 

PERFIL DOS 

ALUNOS
ii 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO

  

se, agir eticamente, ponderações próprias e alheias. 
Colaborador 

Conhecedor/ Sabedor/ 

Culto/Informado 

Questionador 

Crítico/analítico 

Responsável/Autónomo 

⋅ Observação direta e contínua 

⋅ Fichas de verificação e registos.

se pelo rigor, qualidade, perseverança e autonomia. 

soluções, aprendendo. 

Respeitar a diversidade, ser interventivo, ser solidário e pacificador. 

Ser autónomo, respeitando o outro, sendo democrático, respeitador, 
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Os testes de avaliação sumativa podem incluir conteúdos programáticos anteriores já abordados, de forma a proporcionar a mobilização e integração dos saberes. 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
PONDERAÇÃO 

 

Observação direta e contínua  

ichas de verificação e registos. 
10% 


