
Agrupamento de Escolas de Manteigas
Critérios de Avaliação de Ciências Naturais

Ano letioo 2020-2021
Domínios de Referência

(competências cognitiass
80%

Descritores e ACPA1 Instrumentos de aialiação2

Conhecimento, raciocínio e
resolução de problemas 60%

Conhecedor/sabedor/culto/
Informado (A, B, G, I)

Criativo (A, C, D,, ))

Crítico/analítico (A, B, C, D,, G)

Questionador/investiiador
(A, C, D,, F, G, I, ))

Respeitador da diferença/do outro
(A, B, E, F, H)

Sistematiiador/orianiiador
(A, B, C, I, ))

Comunicador/interventor
(A, B, D,, E, G, H, I)

Participativo/colaborador
(B, C, D,, E, F, ))

Responsável/autónomo
(C, D,, E, F, G, I, ))

Cuidador de si e do outro
(A, B, E, F, G, I, ))

Autoavaliador

Provas Escritas

Atividades práticas e/ou
experimentais

Intervenções/ exposições orais
em diversos contextos de

aprendiiaiem

Relatórios

Trabalhos de pares e/ou
individuais

Atividades interdisciplinares
(D,AC)

Grelhas de reiisto de observação
formais ou informais, em
contexto de sala de aula e

laboratório

Reiistos de informação direta
Instrumentos de autoavaliação,

autorreiulação de aprendiiaiens
e heteroavaliação

Trabalho prátco laboratorial
e/ou experimental 20%

Valores do PASEOo
20%3

RESPONSABILIDADE E 
INTEGRIDADEo
Respeitar-se  a  si  mesmo  e  aos  outros;
saber  aiir  eticamente,  consciente  da
obriiação  de  responder  pelas  próprias
ações;  ponderar  as  ações  próprias  e
alheias em função do bem comum. 
EXCELÊNCIA E EXIGÊNCIAo
Aspirar ao trabalho bem feito, ao riior e à
superação;  ser  perseverante  perante  as
difculdades;  ter  conscinncia  de  si  e  dos
outros;  ter  sensibilidade  e  ser  solidário
para com os outros. 
CURIOSIDADE,  REFLEXÃO  E
INOVAÇÃOo
Querer  aprender  mais;  desenvolver  o
pensamento  refexivo,  crítico  e  criativo;
procurar novas soluções e aplicações. 
CIDADANIA E PARTICIPAÇÃOo
D,emonstrar  respeito  pela  diversidade
humana e cultural e aiir de acordo com os
princípios dos direitos humanos; neiociar
a  solução  de  confitos  em  prol  da
solidariedade  e  da  sustentabilidade
ecolóiica;  ser  interventivo,  tomando  a
iniciativa e sendo empreendedor. 
LIBERDADEo
Manifestar a autonomia pessoal centrada 
nos direitos humanos, na democracia, na 
cidadania, na equidade, no respeito 
mútuo, na livre escolha e no bem comum.

1 Áreas de Competnncia do Perfl do aluno:  A- Liniuaiens e textos;  B- Informação e comunicação;  C-Raciocínio e resolução de problemas;  D-
Pensamento crítico e criativo;  E- Relacionamento interpessoal;  F- D,esenvolvimento pessoal e autonomia;  G- Bem-estar, saúde e ambiente;  H-
Sensibilidade estética e arrstica; I- Saber cienrfco, técnico e tecnolóiico; J- Conscinncia e domínio do corpo.
2 Lista exemplifcativa de instrumentos, entre outros, em formato escrito ou diiital. Os  descritores de desempenho ou descritores operativos
constam das matriies e das respetivas irelhas de avaliação, que acompanham os instrumentos de avaliação. 
3 A percentaiem a atribuir a cada valor é determinada nas respetivas irelhas de avaliação e esclarecida a cada aluno, em cada turma.



Nota 1: Relativamente às atividades de enriquecimento curricular, a avaliação dos alunos participantes será valorizada,
principalmente nos “Valores do PASEO”. Os alunos que por qualquer motivo não participem nas atividades não
serão penalizados.

Nota 2: O nível a atribuir na Páscoa 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.

Data: ________________       O/A aluno(a): _____________________________________________________________

Data: ________________       O/A encarregado(a) de educação: _____________________________________________


