AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE FRAGOSO – ESCOLA E.B.I. DE FRAGOSO

Departamento de Ciências Exatas e Naturais
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

ANO LETIVO 2017-18
CIÊNCIAS NATURAIS – 3.º CICLO – 8.º ANO

DOMÍNIOS EM
AVALIAÇÃO

CRITÉRIOS

Domínio da Língua Portuguesa

Cognitivo e
Psicomotor

INDICADORES / ITENS

FATOR DE

INSTRUMENTOS DE

PONDERAÇÃO

AVALIAÇÃO

Expressa-se corretamente oralmente e por escrito.
Compreende enunciados orais e escritos.

Eficácia na utilização dos meios
informáticos

Utiliza corretamente as TIC.

Grau de desenvolvimento das
aprendizagens e competências.

Conhece, compreende, relaciona e aplica os conteúdos
programáticos.

Domínio Psicomotor

Manuseia
corretamente
os
materiais
de
laboratório/campo e planifica/executa o trabalho
prático.
É assíduo e pontual.



Fichas de avaliação



Relatórios



Trabalhos

80%

pesquisa/projeto

Realiza os trabalhos de casa de forma responsável.
Responsabilidade

Atitudes e
Valores

Demonstra
propostas.

interesse

e

empenho

nas

atividades

Autonomia

Grelhas de
observação

Planifica, seleciona e organiza a informação pertinente,
revelando espirito crítico.

/registo
20%

Participa de forma positiva e pertinente na aula e
revela iniciativa.



Autoavaliação

Avalia o seu trabalho (auto e heteroavaliação).



Questões-aula



Caderno diário

Cumpre regras de conduta dentro e fora da sala de
aula.
Sociabilidade



Faz-se acompanhar dos materiais necessários.

Demonstra curiosidade e criatividade.

de

Coopera com os colegas.
É solidário.

Ponderações:
 O nível atribuído no final do 1.ºP refletirá a aplicação dos critérios específicos de avaliação da disciplina.
 O nível atribuído no final do 2.ºP contemplará a média aritmética dos critérios específicos de avaliação aplicados durante os 1.ºP e 2.ºP.
 O nível final do ano letivo contemplará a média aritmética dos critérios específicos de avaliação aplicados durante os 1.ºP, 2.ºP e 3.ºP.
 Nota: Os critérios específicos de avaliação da disciplina de Ciências Naturais já integram o fator progressão/regressão.

 Periodicidade

das fichas de avaliação – 1 a 2 fichas sumativas por período. Poderá existir a possibilidade da realização de um teste de

recuperação e/ou questões-aula.
 Periodicidade
 Modalidade
 Tipologia

das questões-aula – 2 ou mais por período. Escritas ou orais.

das fichas de avaliação – escritas e/ou orais.

das questões: - resposta de composição curta e/ou desenvolvimento; de correspondência/associação; de legendagem; de escolha

múltipla; do tipo verdadeiro/falso; de completação.
 Critérios

de correção das fichas de avaliação: a clareza e organização das respostas; a capacidade de identificar, caraterizar, interpretar,

compreender e problematizar a documentação proposta; a capacidade de interpretar textos, diagramas, tabelas, gráficos, atividades experimentais e
figuras; a utilização correta e adequada do vocabulário específico da disciplina.
 Fatores

de desvalorização/penalização: incorreções, omissão de conteúdos e imprecisões científicas; erros de linguagem ou linguagem científica;

mais que uma opção nas questões de escolha múltipla; não correspondência ou mais de uma correspondência na aplicação de chaves a afirmações;
legendas incorretas; ortografia impercetível; sempre que a resposta implique uma sequência, se esta não estiver integralmente correta serão
atribuídos zero pontos; nas respostas não inteiramente corretas, serão atribuídas cotações parcelares de acordo com a estrutura da questão; numa
questão de resposta aberta com um número limitado de termos só serão cotados até ao limite definido.

