
    

  

 

     Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região Centro 
Agrupamento de Escolas de Manteigas – 160258 

Escola Básica e Secundária de Manteigas   

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE CIÊNCIAS NATURAIS – 2.º CICLO 

NOTA: O nível a atribuir na avaliação do 2.º período resultará da média aritmética das avaliações dos 1.º e 2.º períodos. 
            O nível a atribuir no final do ano resultará da média aritmética das avaliações dos 1.º, 2.º e 3.º períodos. 

  CONHECIMENTOS/CAPACIDADES  
(80%) 

DESENVOLVIMENTO PESSOAL E RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 
 (20%) 

DOMÍNIO CONCETUAL 

Testes de avaliação 60% 

     RESPONSABILIDADE E INTEGRIDADE:  
● Respeito 
● Postura e ética 

Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; 
ponderar as ações próprias e alheias em função do bem comum. 

 
(4%) 

DOMÍNIO PROCEDIMENTAL 

 Fichas e realização de trabalhos 
(dentro e fora da sala de aula) 

 Trabalhos de pesquisa /grupo, 

questão aula  

 Atividades interdisciplinares.*(1) 

15% 

      EXCELÊNCIA E EXIGÊNCIA:  
● Rigor e perseverança 
● Sensibilidade e solidariedade 

Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante perante as dificuldades; ter consciência de si e dos outros; 
ter sensibilidade e ser solidário para com os outros. 

 
(4%) 

CURIOSIDADE, REFLEXÃO E INOVAÇÃO:  
● Poder de iniciativa, criatividade e inovação 
● Pensamento reflexivo e capacidade crítica 

Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções e aplicações. 

 

(4%) 

COMUNICAÇÃO ORAL 

Participação oral  

 

5% 

      CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO:  
● Estima pelos Direitos Humanos, alteridade face à diversidade humana e cultural, e 

gestão de conflitos 
● Sustentabilidade ecológica e capacidades empreendedoras 

Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos; negociar a  
solução de conflitos em prol da solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo 
empreendedor 

 
(4%) 

 

 

*(1) Atividades realizadas no contexto de um domínio 
de autonomia curricular (DAC) 

Nota: os critérios de avaliação, no âmbito da escola 

inclusiva serão formulados nos documentos de cada 
aluno. 

      LIBERDADE:  
● Autonomia 
● Prática da cidadania 

Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na 
livre escolha e no bem comum. 

 
(4%) 

 


