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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO DE FÍSICA E QUÍMICA – 10º ANO   

    
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. 

 
Identificar/Designar/ Aplicar /Referir/ Relacionar conceitos e saberes 
Reconhecer o significado de conceitos e saberes. 
Reconhecer, interpretar e representar graficamente. 
Reconhecer, experimentar, analisar e aplicar conceitos e 
procedimentos na resolução de problemas 
Reformular estratégias 
Utilizar a tecnologia para descobrir, raciocinar resolver problemas e 
comunicar. 
Utilizar linguagem científica com correcção. 
Avaliar o próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e dificuldades 
na sua aprendizagem. 
Analisar criticamente as conclusões a que chega. 

 
 

 
Testes teóricos  
Fichas de trabalho 
Grelhas de auto-avaliação 
Tarefas de aula 
 

 

 
 
 

60% 
 
 
 
 

 
Trabalhos individuais ou de 
grupo. 
Relatórios 
Grelha de observação 
 
 

 
 

30% 

 
Atitudes 

 
E – Relacionamento interpessoal 

F - Autonomia e desenvolvimento 
pessoal. 

 

Colabora nas tarefas, partilhando saberes, respeitando a opinião e o trabalho 
dos outros e valorizando perspectivas. 
Trabalha a confiança, a resiliência e a persistência. 
Elaborar e apresentar os trabalhos de forma organizada e cuidada 
Comunicar conceitos, raciocínios e ideias com clareza e rigor lógico e 
científico. 
Abordar situações novas com interesse, espírito de iniciativa e criatividade 
Resolver problemas de natureza relacional de forma pacífica, com empatia e 
sentido crítico. 
Envolver-se em projectos de cidadania ativa 

 

 
Grelha de observação 
Grelha de autoavaliação 
Trabalhos individuais ou de 
grupo. 
Pesquisas temáticas 

 

 
10% 

 



 

O número de instrumentos de avaliação a aplicar em cada período letivo é definido em sede de área disciplinar. 

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

 

Classificação final do período 

1º Período 2º Período 3º Período 

[At. x 0,10] + [Mt x 0,60] + *[Mtp x 0,3]  

 

Legenda: 

At – Média das atitudes (10%) 

Mt – Média de todos os testes realizados até ao momento (60%) 

Mtp – Média de todos os testes teórico/práticos realizados até ao momento (30%) 

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

Nota: 

Os alunos devem ser portadores de: 

1. Caderno diário, material de escrita e calculadora gráfica para todas as aulas. 

2. Caderno de laboratório para as aulas da componente prática/laboratorial/experimental. 

3. Bata branca para as aulas da componente prática/laboratorial/experimental da componente de Química. 
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