
                  AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTO ANDRÉ                             
- 120340- 

       

 

Departamento de Ciências Experimentais  Ano letivo 2018/2019 

Critérios de Avaliação 
(art.20 da Portaria n.º226 – A/2018, de 7 de agosto) 

Cursos Científico-Humanísticos 

Biologia e Geologia – 10º Ano 
 

Domínio de 
Aprendizagem 

Competências com base no perfil do aluno 
Instrumentos 
de Avaliação 

Ponderação 

Parcial Total 

Conhecimentos  
e 

capacidades 

Compreender, adquirir e aplicar conhecimentos no 
âmbito da disciplina; 
Selecionar e organizar informação, a partir de fon-
tes diversas e de forma autónoma, integrando sa-
beres prévios para construir novos conhecimentos; 
Construir explicações científicas baseadas em con-
ceitos e evidências científicas, obtidas através da 
realização de atividades de investigação prática 
diversificadas, nomeadamente de pesquisa, labora-
toriais, experimentais; 
Aplicar as competências desenvolvidas em proble-
máticas atuais e em novos contextos; 
Formular e comunicar opiniões críticas e cientifi-
camente fundamentadas sobre questões de cariz: 
ciência/tecnologia/sociedade/ambiente; 
Planear e realizar trabalhos laboratoriais, manipu-
lando o material/equipamento com correção e 
respeito pelas normas de segurança; 
Usar corretamente a língua portuguesa (escrita e 
oral) para comunicar de forma adequada e par 
estruturar pensamento próprio. 

 
Testes 1 

 
 

70% 

 
 
 
 
 
 
 

90% 

Trabalhos de 
grupo e/ou indi-
viduais, relató-
rios, atividades 
experimentais, 
fichas de traba-
lho e registos de 
campo.  

 
 
 
 

15% 

Trabalhos indivi-
duais e/ou de 
grupo no âmbito 
do DAC (a) 

 
 

5% 

 
Atitudes  

e  
valores 

Cidadania e desenvolvimento 
Cumprimento dos deveres escolares 
(pontualidade; material escolar; realização das 
tarefas.) 
Respeito pelas regras de conduta 
(respeito pelo outro; cooperação com os colegas e 
professores; conservação/limpeza dos espaços e 
materiais escolares.) 

Grelhas de ob-
servação 

 
 

5% 
 
 
 
 
 
 

10% 

Autonomia 
 Iniciativa 
 Recurso autónomo às TIC 
 Perseverança na realização do trabalho e 

do estudo, bem como na superação das di-
ficuldades. 

 Capacidade de autoavaliação 

5% 

 
1-15% do teste ou seja 30 pontos dos 200 serão questões sobre a prática experimental ou estudo científico.  

(a) Caso a disciplina não participe no Projeto de Turma esta ponderação reverte para os testes. 


