Agrupamento de Escolas Eugénio de Castro
Escola Básica de Eugénio de Castro
Critérios de Avaliação

Ano Letivo 2018/2019

Ciências Naturais - 2º Ciclo
Ponderação

Operacionalização/Indicadores

Domínios/Subdomínios



Trocas nutricionais entre o organismo e


o meio: nos animais


Transmissão de vida: reprodução no ser
humano



Trocas nutricionais entre o organismo e





AGRESSÕES DO MEIO E INTEGRIDADE DO
ORGANISMO
Microrganismos

80%

conhecimentos sobre os conteúdos
abordados
Realiza observações, executa experiências e
Avaliação diagnóstica
interpreta resultados
Realiza pesquisa bibliográfica, individualmente ou em
grupo
Utiliza os conceitos da disciplina em diversas Testes de avaliação
situações
Completa legendas e/ou esquemas
Observação e registo da
Resolve problemas com interpretação de dados
participação, do desempenho e
dos conhecimentos
Estabelece comparações entre diferentes dados
Tira conclusões a partir de dados simples

 Exprime-se de forma clara, oralmente e por escrito, Trabalhos de casa




Higiene e problemas sociais

Instrumentos de avaliação

 Revela

PROCESSOS VITAIS COMUNS AOS SERES
VIVOS

o meio: nas plantas

6º Ano



de acordo com a linguagem científica
Utiliza diferentes modos de representar a informação
Produz textos (resumos, relatórios, relatos de Elaboração de trabalhos
atividades, de visitas de estudo, etc.)
Coopera em atividades de grupo, partilhando a
Auto avaliação
informação
Apresenta resultados de pesquisa utilizando as novas
tecnologias de informação e comunicação

Agrupamento de Escolas Eugénio de Castro
Escola Básica de Eugénio de Castro
Critérios de Avaliação

Ponderação
Competências de Trabalho

Cumprimento de regras
Empenho
Métodos de trabalho
Autoavaliação

Operacionalização/Indicadores

(20%)

6%
6%
6%

Instrumentos de avaliação

• Cumprir as regras da disciplina e da Escola.

Observação direta

• Colaborar com empenho em todas as atividades.

Atividades da sala de aula

• Evidenciar métodos de trabalho e de estudo.

Trabalhos de casa

•Autoavaliar com rigor o seu trabalho e comportamento.

Outros trabalhos

2%

Atividades de autoavaliação

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO
Percentagem
0 - 49 %
50 - 69 %
70 - 89 %
90 - 100%

Classificação
Insuficiente
Suficiente
Bom
Muito Bom

