
 

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  

CARANGUEJEIRA – SANTA CATARINA DA SERRA - 160313 
SEDE: E.B. 2,3 DR. CORREIA ALEXANDRE – 341125 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

 

Disciplina: Ciências da Natureza – 2.º CICLO 

 

DOMÍNIOS A AVALIAR 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIA-

ÇÃO 

PONDERA-

ÇÃO 

Domínio Cognitivo 

Capacidades  

/  

Conhecimentos 

-Compreensão e aquisição dos conceitos 

trabalhados; 

-Aplicação dos conceitos trabalhados; 

-Utilização dos instrumentos e técnicas traba-

lhadas; 

-Aplica o Método Científico; 

-Uso correcto da Língua Materna e da lingua-

gem científica; 

-Utilização correcta dos materiais laboratori-

ais específicos da disciplina; 

-Respeito e preservação pela Natureza; 

-Espírito de análise e de crítica; 

-Discussão de ideias e conceitos. 

Registos de observação direta:  

- Auto-avaliação; 

- Participação na aula quanto solicita-

do e espontânea – oral e escrita 

(avaliação da qualidade); 

- Trabalhos de casa (avaliação da 

qualidade); 

- Trabalhos de grupo (com ou sem 

apresentação à turma); 

- Trabalhos laboratorial. 

Registos de realização escrita:  

- Fichas de avaliação
1
; 

- Trabalhos de grupo (registos escri-

tos); 

- Fichas de trabalho individual.  

 

80% 

 

Domínio 

Socio - Afetivo 

Atitudes  

/  

Valores 

-Responsabilidade (assiduidade, pontualida-

de, cumprimento dos prazos e ser portador 

dos materiais necessários à aula); 

-Autonomia; 

-Iniciativa e Contributo para o dinamismo da 

aula; 

-Empenhamento, Interesse e Perseverança; 

-Cooperação com colegas e com o professor; 

-Respeito / cumprimento de regras de condu-

ta (saber estar, saber falar, saber ouvir, …). 

Registos de observação direta:  

- Assiduidade / Pontualidade; 

- Caderno diário;  

- Cumprimento dos trabalhos de casa; 

- Materiais para trabalho na aula; 

- Comportamento e cumprimento das 

regras de aula. 

Participação em Actividades de 

Complemento Curricular no âmbi-

to das Ciências da Natureza. 

 

20% 

Estes critérios de avaliação serão ajustados para os alunos: 

 Com N.E.E, conforme previsto no respetivo Plano Educativo Individual 

 Oriundos de países estrangeiros 

Aprovados pelo Conselho Pedagógico  

                                                                                                                                                16 de outubro de 2013 

                                                 
 


