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AVALIAÇÃO – DISCIPLINAS DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

 – GR 520 – BIOLOGIA E GEOLOGIA 

Neste documento são apresentados os critérios de avaliação das disciplinas da responsabilidade do 
Departamento de Ciências Experimentais – Grupo de Recrutamento 520 – Biologia e Geologia – para o Ano Leti-
vo 2016/2017 – Biologia e Geologia (10º e 11º) e Biologia (12º) dos Cursos Científico-Humanístico e do curso pro-
fissional de 10º ano de Nível Secundário. 

 
Em seguida, definem-se o Enquadramento Teórico e Jurídico e os princípios gerais de Operacionaliza-

ção do processo de avaliação, relativos às disciplinas do Ensino Secundário.   
 

ENQUADRAMENTO TEÓRICO E JURÍDICO 
 

 A avaliação dos alunos tem como quadro de fundo a legislação em vigor, bem, como, evidentemente, o 
conhecimento que os seus professores têm da ‘boa’ teoria e prática da avaliação. Pretende-se, assim, que a 
avaliação seja parte integrante da prática educativa, sendo um processo de recolha de informações que sirvam 
para produzir juízos e tomar decisões, que no âmbito de uma determinada disciplina sirvam para certificar os 
saberes adquiridos pelo aluno.  

 
A avaliação afere os conhecimentos, as capacidades e as competências dos alunos, quer seja para o 

prosseguimento de estudos, quer para a vida ativa. O objeto da avaliação é verificar o grau de cumprimento dos 
objetivos, no caso de uma dada disciplina, obviamente nos objetivos gerais e específicos da mesma. A avaliação 
incide nos conhecimentos e nas atitudes e valores desenvolvidos. A avaliação sumativa consiste num juízo 
globalizante, expresso na escala quantitativa de 0 a 20 valores, sobre o grau de desenvolvimento dos conheci-
mentos, capacidades e atitudes do aluno, que é emitido no final de um período de aprendizagem tendo como 
referência os objetivos da disciplina. 

 
A avaliação tem de ser um processo fiável e válido e, para isso, ela tem de medir o que procura medir e 

ser exata nas suas medidas. E se a validade e fiabilidade são absolutamente necessárias numa avaliação, a equi-
tatividade em relação aos avaliados não o é menos. Assim, procura-se que nas disciplinas de Biologia e Geologia, 
a avaliação dos alunos tenha como referência os objetivos das disciplinas, se foque nos conhecimentos, atitudes 
e valores adquiridos, que evite subjetividades e se realize com instrumentos corretos e adequados, em condi-
ções de igualdade para todos. 
 

Nas disciplinas bienais de Biologia e Geologia, na disciplina anual de Biologia, a componente prática e/ou 
experimental tem um peso mínimo de 30% no cálculo da classificação a atribuir em cada momento formal de 
avaliação.  
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OPERACIONALIZAÇÃO 
 

No 1º Período 

1. Nos momentos de avaliação, utilizando os instrumentos de avaliação, são produzidas classificações que 
serão usadas para obter uma média, respeitando o estabelecido para o peso específico da componente 
experimental das ciências, da componente conceptual e da componente das atitudes e valores. 

 

No 2º Período 

1. Nos momentos de avaliação, utilizando os instrumentos de avaliação, são produzidas classificações que 
serão usadas para obter uma média, respeitando o estabelecido para o peso específico da componente 
experimental das ciências, da componente conceptual e da componente das atitudes e valores. 

2. Dado o caráter contínuo da avaliação, os professores tomarão em conta os resultados obtidos na avalia-
ção do 1º Período. 

 

No 3º Período 

1. Os critérios serão semelhantes mas os professores tomarão em conta os resultados obtidos com os dife-
rentes instrumentos de avaliação no 1º e no 2º Período. 
 

São da responsabilidade do Grupo de Recrutamento 520 – Biologia e Geologia diversas disciplinas, cujos 
objetivos gerais e específicos, sendo distintos em alguns aspetos fundamentais, tornam necessária uma clarifica-
ção no que respeita ao tipo de instrumentos de avaliação e respectivos critérios de ponderação usados para 
produzir classificações nos diferentes momentos de avaliação.  
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INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO AJUSTADOS ÀS PROVAS NACIONAIS 
 

    Tendo em conta a realização de exame nacional, na disciplina de Biologia e Geologia houve necessida-
de de ajustamento, nessa disciplina, dos critérios de avaliação e dos diversos instrumentos utilizados, tais como 
dos testes propriamente ditos, das suas matrizes, dos critérios de correção e da avaliação da componente práti-
co-laboratorial, frequentemente designada por componente experimental das ciências. Assim, estão estabele-
cidas as seguintes medidas: 

                Relativamente aos anos e disciplinas que são avaliados em exame nacional – 10º e do 11º Anos de Bio-
logia e Geologia: 

a) As matrizes dos testes seguem um modelo simplificado correspondente às dos exames que apresentam ape-
nas os grupos de conteúdos e as suas percentagens relativamente à cotação global. 

b) No 10º e 11º serão realizados, no que diz respeito ao 1º e 2º períodos, dois testes escritos por período. No 3º 
período terá de ser realizado pelo menos um teste escrito.  

c) Os testes do 10º e do 11º Anos são todos globais. Os testes do 10º e do 11º anos têm um peso maior nas 
novas matérias e menor nas matérias revistas; Os testes do 11º Ano que correspondem à disciplina de avalia-
ção bianual têm um peso maior nas matérias de 11º e menor nas matérias de 10º Ano. As matérias de revi-
são terão um peso de 12% a 14% - 24 a 28 pontos.  

d) Nas disciplinas de Ciências Experimentais – Biologia e Biologia e Geologia – os 30 % da Componente Prático-
Laboratorial oficialmente exigidos serão distribuídos por três setores: 

 

i) Observação procedimental direta; 

ii) Questionários, discussão de resultados, relativos às atividades laboratoriais e/ou visitas de estudo. Um 
relatório anual formal, a apresentar num dos 3 períodos, na disciplina de Biologia e Geologia dos 10º e 
11º anos; 

iii) Grupo da componente experimental dos testes que valerá 20%.   

  

Relativamente à disciplina de Biologia, de 12º ano, serão realizados, no que diz respeito ao 1º e 2º perío-
dos, dois testes por período. No 3º período, terá de ser realizado um teste ou um trabalho. O trabalho, na ava-
liação final, tem o valor de um teste. 

 

Uma vez que as disciplinas de Ciências Experimentais apresentam, em termos do ensino-aprendizagem das ciên-
cias, pressupostos e metodologias idênticos, mudando apenas os conteúdos, apresentam os mesmos critérios 
de avaliação.  
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FÓRMULAS MATEMÁTICAS PARA DETERMINAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL A ATRIBUIR EM CADA PERÍODO 

 

10º e 11º Anos de escolaridade – Biologia e Geologia 

1º 

Período 

C(1ºperíodo) 

 = ( T1+T2 )/2 *0,85 + Componente  Laboratorial * 0,10 + Atitudes * 0,05 

2º 

Período 

C(2ºperíodo) 

= ( T1+T2+T3+T4 )/4 *0,85 + Componente Laboratorial * 0,10 + Atitudes * 0,05 

3º 

Período 

C(3ºperíodo) 

 = ( T1+T2+T3+T4+T5 )/5 *0,85 + Componente Laboratorial * 0,10 + Atitudes * 0,05 

 

12º Ano de escolaridade – Biologia  

1º Período C(1ºperíodo)= ( T1+T2 )/2 *0,85 +  Trabalhos * 0,10 + Atitudes * 0,05 

2º Período C(2ºperíodo)= ( T1+T2+T3 +T4 )/4 *0,85 + Trabalhos* 0,10 + Atitudes * 0,05 

3º Período C(3ºperíodo)= ( T1+T2+T3 +T4 +T5)/5 *0,85  + Trabalhos * 0,10 + Atitudes * 0,05 
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INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E RESPETIVOS CRITÉRIOS DE PONDERAÇÃO, PARA AS DISCIPLINAS DOS 
CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS: 

Biologia & Geologia – 10º e 11º Anos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Biologia – 12º Ano  

 

Domínio de 
Aprendizagem 

Instrumentos de Avaliação 
Ponderação  

parcial total 

Conhecimentos 

    

 Testes 

 

85% 

95%      

 Fichas 

 Trabalhos 

 

10% 

Atitudes e  
Valores 

 

 Registos de observação: 

 Empenho 

 Assiduidade/pontualidade 

 Comportamento 

 

5% 

Domínio de 
Aprendizagem 

Instrumentos de Avaliação 
Ponderação  

parcial total 

Conhecimentos 

 

 Testes  
 

 

 Componente 

conceptual 

 
    
 
 

85% 
 
   95% 

 

 Componente 

experimental 

 Questionários (Discussão de resultados) 
 Relatório 
 Desempenho 

 Componente 

Prático-

laboratorial 
  10% 

Atitudes e  
valores 

 Registos de observação 

 

 Empenho 

 Assiduidade/pontualidade 

 Comportamento 

5 % 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – CURSOS PROFISSIONAIS 

No que respeita à disciplina dos Cursos Profissionais lecionada sob a responsabilidade do Departamento de Bio-
logia e Geologia, que é regida por princípios normativos específicos do I.F.P., tem critérios de avaliação próprios 
arquivados em dossiê existente para o efeito nos locais próprios. De qualquer modo, apresentam-se de segui-
da os critérios de avaliação disponibilizados pelo professor do Departamento que a leciona.  

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO –  10º ANO – CURSO PROFISSIONAL –  ANIMAÇÃO TURISTÍCA 
 
 

Domínio de 
Aprendizagem 

Instrumentos de Avaliação 
Ponderação 

parcial total 

Conhecimentos 

 

 Testes 

 Questionários 
 

50% 

 
80% 

 
 

Aptidões 

 

 Trabalho (s)  

 Pesquisa 

 Folhetos e cartazes 

 Apresentações 
 

30% 

Atitudes  
 

 

 Registos de observação: 

 Empenho 

 Assiduidade/pontualidade 

 Comportamento 
 

20% 
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PARÂMETROS DE CLASSIFICAÇÃO DO DOMÍNIO DAS ATITUDES E VALORES 
 

DESCRITORES DO NÍVEL DE DESEMPENHO CLASSIFICAÇÃO 

 O aluno revela grande empenho e concentração em todas as atividades desenvolvidas na aula.  

 Participa sistematicamente na aula com correção e sentido de oportunidade.  

 Realiza todas as atividades solicitadas, adota uma postura de colaboração, de partilha de conhecimentos e 

espírito de entreajuda. 

  Contribui ativamente para a boa dinâmica da aula. 

 Traz sempre o material necessário para a aula. 

 Revela autonomia e respeito pelas normas e regras.    

 Não tem participações disciplinares. 

 É pontual e apenas falta por motivos devidamente justificados. 

20 

Nível intercalar 18 

 O aluno revela empenho e concentração nas atividades desenvolvidas na aula. 

 Participa regularmente na aula de modo voluntário e/ou quando solicitado. 

  Realiza as atividades solicitadas adotando, habitualmente, uma postura de colaboração, de partilha de 

conhecimentos e espírito de entreajuda.  

  Contribui muitas vezes para a dinâmica da aula. 

 Habitualmente traz o material necessário para a aula. 

 Revela autonomia e respeito pelas normas e regras. 

 Não tem participações disciplinares. 

 Nem sempre é pontual mas apenas falta por motivos devidamente justificados. 

 
 

16 

Nível intercalar 14 

 O aluno revela algum empenho mas nem sempre consegue concentrar-se nas atividades 

desenvolvidas na aula.  

 Participa ocasionalmente na aula com correção, de modo voluntário e/ou quando solicitado. 

 Realiza as atividades solicitadas, adotando habitualmente uma postura de colaboração, partilha 

de conhecimentos e espírito de entreajuda. 

  Contribui, por vezes, para a boa dinâmica da aula. 

 Nem sempre traz o material necessário para a aula. 

  Revela alguma autonomia e respeito pelas normas e regras. 

 Não tem participações disciplinares. 

 Nem sempre é pontual e, por vezes, falta injustificadamente.   

 
12  

 
 

Nível intercalar 10 

 O aluno revela desconcentração e falta de empenho mas não perturba o funcionamento das aulas.  

 Não participa na aula de forma voluntária, fazendo-o de modo desajustado quando é solicitado. 

 Não realiza as atividades, ou raramente as realiza. 

 Não traz, ou raramente traz, o material necessário para a aula. 

 Não revela qualquer autonomia e desrespeita frequentemente as normas e regras. 

 Não tem participações disciplinares. 

 Não é pontual e tem faltas injustificadas. 

 
8 
 

Nível intercalar 6 

 O aluno revela desconcentração, falta de empenho e adota comportamentos perturbadores.  

 Não participa na aula mesmo quando é solicitado.  

 Não realiza as atividades solicitadas. 

 Não traz, ou raramente traz, o material necessário para a aula. 

 Perturba as aulas não respeitando as normas e regras. 

 Tem participações disciplinares 

 Não é pontual e tem faltas injustificadas 

 
4 
 

 

A Subcoordenadora do Grupo Disciplinar: 
                                                        Maria Isabel Carreira 


