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AVALIAÇÃO NA DISCIPLINA DE CIÊNCIAS NATURAIS - 2º CICLO

ENQUADRAMENTO LEGAL
Perfil do Aluno
● Demonstrar a curiosidade acerca do mundo natural à sua volta e revelar um sentimento de admiração,
entusiasmo e interesse pela Ciência.
● Adquirir uma compreensão geral e alargada das ideias importantes e das estruturas explicativas da Ciência,
bem como dos procedimentos da investigação científica, de modo a sentir confiança na abordagem de
questões científicas.
● Questionar o comportamento humano perante o mundo, bem como o impacto da Ciência no nosso
ambiente e na nossa cultura em geral.
● Utilizar os saberes científicos para compreender a realidade natural e abordar situações e problemas do
quotidiano.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
DOMÍNIO COGNITIVO
* Aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos e capacidades definidos pelo grupo disciplinar.
(Os conhecimentos e capacidades encontram-se em documento próprio).
* Expressão oral e escrita (uso do vocabulário específico da disciplina).
* Pesquisa / tratamento de informação
DOMÍNIO SÓCIOAFETIVO
* Apresentação / Organização do material necessário.
* Participação / Cooperação / Empenho.
* Responsabilidade.
* Comportamento / Respeito pelos outros.

INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO
- Fichas de avaliação.
- Fichas de auto-avaliação.
- Fichas de trabalho.
- Registos do resultado de questionários orais e escritos sobre os assuntos tratados nas aulas.
- Registos dos trabalhos de casa.
- Registos de observação (trabalho de grupo, participação).
- Trabalhos de pesquisa.
- Caderno diário.

PONDERAÇÃO DOS DIFERENTES DOMÍNIOS NA AVALIAÇÃO

DOMÍNIO COGNITIVO

DOMÍNIO
SÓCIOAFETIVO

- Aquisição, compreensão e aplicação de
conhecimentos
- Expressão oral e escrita (uso do vocabulário
específico da disciplina)
- Pesquisa / tratamento de informação
- Apresentação/Organização das atividades e
do material.
ATITUDES E COMPORTAMENTO/VALORES
- Participação/Cooperação/ Empenho.
- Responsabilidade.
- Comportamento/Respeito pelos outros.

80%

10%

10%

TERMINOLOGIA UTILIZADA NA AVALIAÇÃO
A Terminologia a utilizar pelos professores do grupo disciplinar relativamente aos instrumentos de
recolha de avaliação, consta no quadro abaixo, estabelecendo-se uma correspondência a valores
percentuais e níveis.

Data: 08/ 09 / 2016

TERMINOLOGIA

VALOR PERCENTUAL

NÍVEL

Fraco

0-19%

1

insuficiente

20-39%

2

Insuficiente

40-49%

2

suficiente

50-59%

3

Suficiente

60-69%

3

bom

70-79%

4

Bom

80-89%

4

Muito Bom

90-100%

5

A Coordenadora da disciplina: Marli Leite

