Agrupamento de Escolas Eugénio de Castro
Escola Básica de Eugénio de Castro
Critérios de Avaliação
Ano Letivo 2018/19
Domínios/Subdomínios

Físico-Química -3 º Ciclo
Ponderação

Operacionalização/Indicadores

9º Ano
Instrumentos de avaliação

Movimentos e forças
Movimentos na Terra

• Revelar conhecimento científico que lhe permite interpretar e

Forças e movimentos

compreender conceitos, termos, leis e modelos científicos.
•

Forças, movimentos e energia

fontes diversas, sob a forma de textos, imagens, tabelas e/ou

Classificação dos materiais

gráficos.

Propriedades dos materiais e

80%

•

Conhecer e manusear material de laboratório.

•

Observar, registar dados inerentes a factos experimentais e
avaliar os resultados obtidos.

Tabela Periódica
Ligação química

•

Interpretar e elaborar representações gráficas.

Eletricidade

•

Resolver problemas, aplicar conhecimentos matemáticos,
interpretar dados e analisar criticamente os resultados.

Corrente elétrica e circuitos
elétricos

•

energia elétrica

Analisar informação científica e argumentar, com base em
experiências e factos conhecidos.

Efeitos da corrente elétrica e

70%

Pesquisar, selecionar e organizar informação contida em

Forças e fluidos

Estrutura atómica

Testes de avaliação1

•

Aplicar conhecimentos a novas situações.

•

Utilizar diferentes meios de expressão e de comunicação.

Relatórios de atividades
práticas/experimentais
(individual ou em grupo)
Questões de aula

10%

Portefólios
Trabalhos de pesquisa

Observações:
Nota 1: Se em algum período não haja trabalhos classificados nas atividades práticas/experimentais ou outros trabalhos o peso atribuído aos testes de avaliação passa a ter a ponderação de 80%.
Nota 2: A não comparência do aluno a qualquer instrumento de avaliação pode implicar a atribuição da classificação de zero por cento nesse instrumento.
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Agrupamento de Escolas Eugénio de Castro
Escola Básica de Eugénio de Castro
Critérios de Avaliação

Atitudes/Comportamentos

Ponderação

Cumprimento de regras

Autoavaliação

Instrumentos de avaliação

• Cumprir as regras da disciplina e da escola.

Empenho
Métodos de trabalho

Operacionalização/Indicadores

20%

6%

• Colaborar com empenho em todas as atividades.

Observação direta

6%

• Evidenciar métodos de trabalho e de estudo.

Atividades de autoavaliação

6%

•Autoavaliar com rigor o seu trabalho e comportamento.

2%

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

Classificação
Insuficiente
Suficiente
Bom
Muito Bom
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