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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE BIOLOGIA E GEOLOGIA - 10º Ano 

De acordo com o número 2 do artigo 17º do Decreto-lei nº.55/2018 de 6 de julho, as aprendizagens essenciais homologadas pelo Despacho nº. 8476-A/2018 
de 31 de agosto e o número 2 do artigo 20º da Portaria 226-A/2018 de 7 de agosto. 

PARÂMETROS  
DE AVALIAÇÃO 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DESCRITORES DE DESEMPENHO EM CONSONÂNCIA COM AS AE INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO  

PONDERAÇÃO 

 
 
 
 
 
 

Conhecimentos 
 

Capacidades 

 
A - Linguagens e textos 

B - Informação e comunicação. 

C - Raciocínio e resolução de 
problemas. 

D - Pensamento crítico e 
pensamento criativo. 

I - Saber científico técnico e 
tecnológico. 

- rigor, articulação e uso consistente de conhecimentos; 
- seleção, organização e sistematização de informação pertinente, com 
leitura e estudo autónomo; 
- análise de factos, teorias, situações, identificando elementos ou dados; 
- memorização, compreensão, consolidação e mobilização de saberes intra e 
interdisciplinares. 
- formulação de hipóteses e predições face a um fenómeno ou evento; 
- conceção de situações em que determinado conhecimento possa ser 
aplicado; 
- conceção sustentada de pontos de vista próprio ,face a diferentes 
perspetivas; 
- expressão criativa de aprendizagens ; 
- análise de factos, teorias, situações; 
- problematização de situações reais;  
- elaboração de opiniões fundamentadas em factos ou dados  de natureza 
disciplinar e interdisciplinar; 
- mobilização de discurso oral e escrito de natureza argumentativa 
(expressar uma posição, apresentar argumentos e contra-argumentos). 
 

 
Testes  
Teóricos. 
Questões de 
aula (escrito). 

 
 

65% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

95% 

 
 
 
Testes Teórico 
Práticos; 
Trabalhos 
individuais ou 
de grupo; 
Relatórios; 
Grelhas de 
observação. 

 
 
 
 
 
 

30% 

 
 
 
 

Atitudes 

 
E – Relacionamento interpessoal 

F - Autonomia e desenvolvimento 
pessoal. 

 

- Avaliação do próprio trabalho de forma a  identificar progressos, lacunas e 
dificuldades na sua aprendizagem. 
- organização e realização autónoma de tarefas;  
- cumprimento de compromissos contratualizados (por exemplo, prazos, 
organização, extensão, formatos e intervenientes).  
- assunção de compromissos e responsabilidades adequadas ao solicitado; 
- colaborar com outros, apoiar terceiros em tarefas; 
- participar de forma construtiva em trabalho de grupo; 
- fornecer feedback para melhoria ou aprofundamento de ações. 
- estudo autónomo, identificando obstáculos e formas de os ultrapassar. 
- aceitação de pontos de vista diferentes; 
- respeito por diferenças de características, crenças, culturas ou opiniões. 

 
 
Grelha de 
observação; 
Grelha de auto-
avaliação. 

 

 
 
 
 

5% 



Aprovado em Conselho Pedagógico de 28 / 11 / 2018 

A classificação em cada período é obtida considerando todos os elementos de avaliação exigidos desde o início do ano até esse momento. 
 

 

 

 

 

 

Legenda:  

Mt – Média de todos os testes realizados até ao momento(65%) 

Mtp – Média de todos os testes teórico/práticos e/ou Relatórios e/ou Trabalhos individuais/de grupo/projeto realizados até ao momento (30%)  

A – Atitudes  (relativo ao período em que é feita a avaliação) (5%) 

*Nota: Quando faltar um destes elementos de avaliação haverá a sua reversão para os outros elementos de avaliação. 

 
 
 
 
 

Classificação final do período 

1º Período 2º Período 3º Período 

 
[Mt x 0,65] + *[Mtp x 0,30] + [A x 0.05] 


