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Grupo 230 – Matemática e Ciências Naturais 
 
 

PARÂMETROS DE 

AVALIAÇÃO 

ÁREAS DE 

COMPETÊNCIAS 

 

DESCRITORES DE DESEMPENHO EM CONSONÂNCIA COM AS A.E. 

INSTRUMENTOS 

/CRITERIOS 
PONDERAÇÃO  

Atitudes 

E. Relacionamento 
interpessoal 

F. Desenvolvimento 

pessoal e autonomia 

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

Respeita colegas e 

professores 

Respeita as regras da 

aula 

5% 

20% Participação na aula 5% 

Empenho e 

Responsabilidade 
5% 

Trabalhos para casa 5% 

Conhecimentos 

e Capacidades 

 

A. Linguagens e textos 

B. Informação e 

Comunicação 

C. Raciocínio e 

resolução de 

problemas 

D. Pensamento critico  

e pensamento criativo 

G. Bem-estar, saúde e 

ambiente 

I. Saber científico, 

técnico e tecnológico 

J. Consciência e 

Domínio do Corpo 

- 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; 
- análise de textos ou outros suportes para 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 

Fichas de Avaliação 

Sumativa                                       
65%  

80% 

Trabalho 

individual/grupo) 

Trabalhos 

práticos/experiment

ais na sala de aula  

15% (1) 
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Notas: (1) - Se o professor não utilizar algum destes instrumentos de avaliação, a percentagem atribuída aos mesmos reverte para as Fichas 

de Avaliação Sumativa. 

As atividades desenvolvidas no âmbito dos Domínios de Autonomia Curricular (DAC) serão integradas na avaliação. 

 

 

Classificação final do período 

1º Período 2º Período 3º Período 

 [MFA x 0,65] + [MTr x 0,15](1) + [At x 0,2] 

 

Legenda:  

MFA – Média das Fichas de Avaliação Sumativa (65%)   

MTr – Média dos Trabalhos (15%) 

At – Atitudes (20%) 

 


