
 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

FÍSICA 12º ANO 

 

 

I - AVALIAÇÃO FORMATIVA 

Os objetivos das disciplinas lecionadas pelos professores deste Grupo contemplam, de uma 

maneira integrada, o desenvolvimento de atitudes e competências, para além da aquisição de 

conhecimentos. 

A avaliação formativa é encarada como um processo contínuo na

aprendizagem e tem como finalidade verificar em que medida cada aluno vai atingindo os 

objetivos da disciplina. Neste tipo de avaliação privilegia

e dificuldades de cada aluno, detetando os de

e incentivando o aluno para um trabalho pessoal mais aprofundado. Para além da observação 

direta poderão ser usadas algumas fichas de trabalho.

 

II - AVALIAÇÃO SUMATIVA 

A avaliação sumativa tem como fi

desenvolvimento e aquisição de conhecimentos de uma forma objetiva. Neste tipo de avaliação é 

dado maior peso às classificações obtidas nos testes escritos realizados em momentos marcados, 

não deixando, porém, de ter em consideração os dados da observação direta e as várias atividades 

desenvolvidas no âmbito da disciplina.

 

Disposições gerais 

Relativamente à avaliação de cada período:

• em cada disciplina, o respetivo professor deverá apresentar, ao 

como proposta, uma classificação de zero a vinte valores;

• a proposta apresentada deverá traduzir sempre a apreciação global do trabalho 

desenvolvido pelo aluno desde o início do ano até ao momento de avaliação em 

questão da seguinte form

 
ESCOLA SECUNDÁRIA INFANTA D. MARIA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Ano letivo 2019/20

Os objetivos das disciplinas lecionadas pelos professores deste Grupo contemplam, de uma 

maneira integrada, o desenvolvimento de atitudes e competências, para além da aquisição de 

A avaliação formativa é encarada como um processo contínuo nas atividades de ensino 

aprendizagem e tem como finalidade verificar em que medida cada aluno vai atingindo os 

objetivos da disciplina. Neste tipo de avaliação privilegia-se a observação sistemática dos sucessos 

e dificuldades de cada aluno, detetando os desvios e tentando corrigi-los através da prática letiva 

e incentivando o aluno para um trabalho pessoal mais aprofundado. Para além da observação 

direta poderão ser usadas algumas fichas de trabalho. 

A avaliação sumativa tem como finalidade verificar o estado do aluno relativamente ao seu 

desenvolvimento e aquisição de conhecimentos de uma forma objetiva. Neste tipo de avaliação é 

dado maior peso às classificações obtidas nos testes escritos realizados em momentos marcados, 

ndo, porém, de ter em consideração os dados da observação direta e as várias atividades 

desenvolvidas no âmbito da disciplina. 

Relativamente à avaliação de cada período: 

em cada disciplina, o respetivo professor deverá apresentar, ao 

como proposta, uma classificação de zero a vinte valores; 

a proposta apresentada deverá traduzir sempre a apreciação global do trabalho 

desenvolvido pelo aluno desde o início do ano até ao momento de avaliação em 

questão da seguinte forma: 

 
ESCOLA SECUNDÁRIA INFANTA D. MARIA 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Ano letivo 2019/20 

Os objetivos das disciplinas lecionadas pelos professores deste Grupo contemplam, de uma 

maneira integrada, o desenvolvimento de atitudes e competências, para além da aquisição de 

s atividades de ensino 

aprendizagem e tem como finalidade verificar em que medida cada aluno vai atingindo os 

se a observação sistemática dos sucessos 

los através da prática letiva 

e incentivando o aluno para um trabalho pessoal mais aprofundado. Para além da observação 

nalidade verificar o estado do aluno relativamente ao seu 

desenvolvimento e aquisição de conhecimentos de uma forma objetiva. Neste tipo de avaliação é 

dado maior peso às classificações obtidas nos testes escritos realizados em momentos marcados, 

ndo, porém, de ter em consideração os dados da observação direta e as várias atividades 

em cada disciplina, o respetivo professor deverá apresentar, ao Conselho de Turma, 

a proposta apresentada deverá traduzir sempre a apreciação global do trabalho 

desenvolvido pelo aluno desde o início do ano até ao momento de avaliação em 



� 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 dos 1.º e 2.º períodos.  

� 3.º Período - O resultado da avaliação será obtido através da recolha de 
dados dos 1.º, 2.º e 3.ºperíodos. 

 

III -  CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

1. Avaliação sob a forma de testes escritos: 65% 

Em função dos objetivos gerais de aprendizagem e competências, constantes nos programas 

das disciplinas de Física e Química A, de Química e de Física as provas de avaliação constituem o 

registo escrito, que reflete o grau de cumprimento das metas curriculares das disciplinas, ao nível 

dos saberes e das competências. 

Nos testes da disciplina de Física e Química A do 11º ano poderão ser incluídas matérias 

relativas ao 10º ano, como forma de preparação para o exame nacional. 

Nas disciplinas de Química e de Física do 12º ano, um teste pode ser substituído por um 

trabalho de pesquisa/investigação. 

 

2. Avaliação da componente prática e ou experimental: 30% 

2.1. Avaliação escrita versando as atividades práticas e/ou laboratoriais: 25% 

2.2. Preparação pré-laboratorial, execução experimental, registo das observações 

efetuadas, tratamento de dados e cumprimento das regras de segurança: 5% 

 

3. Comportamento: 5% 

• Ser responsável e integro. 

• Ser excelente e exigente. 

• Ser curioso, crítico, reflexivo e inovador. 

• Ser cidadão participativo. 

• Fazer uso da sua liberdade de forma responsável. 

 


