
Agrupamento De Escolas De Póvoa De Lanhoso

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO de FÍSICO

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

Domínios 
Curriculares 

Áreas de 
competências 

(perfil do aluno) 

Descritores operativos 
(aprendizagens essenciais) 

I.Movimentos 
na Terra 
 
1)Movimentos na 
Terra 
2)Forças e 
movimentos 
3)Forças, 
movimentos e 
energia 

4) Forças e fluidos 
 
 
II. Eletricidade 

1)Corrente 
elétrica,circuitosel
étricos, efeitos 
dacorrente 
elétrica e energia 
elétrica 
 
 
III. Classificação 
dos materiais 
 
1) Estrutura 
atómica  
2) Propriedades 
dos materiais e 
Tabela Periódica 
3) Ligação química 

 

A. Linguagens e 
textos. 
 
B. Informação e 
comunicação. 
 
C. Raciocínio e 
resolução de 
problemas. 
 
D.Pensamento crítico 
e pensamento 
criativo. 
 
 
H. Sensibilidade 
estética e artística  
 
I. Saber científico, 
técnico e tecnológico 
 
E. Relacionamento 
interpessoal 
 
F. Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 
 
G. Bem-estar, saúde e 
ambiente 
 
J. Consciência e 
domínio do corpo 

 

O aluno deve ser: 
 

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado  (A, B, G, I,J) 
 

 Criativo  (A, C, D,J) 
 

 Crítico/Analítico  (A, B, C, D, 
G) 
 

 Questionador/ Investigador  
(A, C, D, F, G, I,J) 
 

 Sistematizador/ organizador  
(A, B, C, I,J) 
 

 Comunicador / Interventor  
(A, B, D, E, G, H, I) 
 

 Participativo/ colaborador 
(B, C, D, E, F) 
 

 Responsável/ autónomo 
(C, D, E, F, G, I,J)  
 

 Autoavaliador 
 (transversal às áreas) 
 

 Respeitador da diferença/do 
outro 
(A, B, E, F,H) 
 

 Cuidador de si e do outro 
(A, B, E, F, G, I, J) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direção Geral de Estabelecimentos Escolares 
Agrupamento De Escolas De Póvoa De Lanhoso – 150915 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO de FÍSICO-QUÍMICA – 3º ciclo / 9º ANO
Ano letivo: 2020/2021 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

Descritores de desempenho específicos  
(aprendizagens essenciais) 

 
do

m
ín

io
s 

Parâmetros

 
O aluno deve: 
 

 Dominar a língua materna, científica e simbólica. 
 Demonstrar capacidade de pesquisar, selecionar 
fontes adequadas e usar diferentes formas de 
informação e comunicação. 

 Revelar capacidade de interpretar informação, 
planear e conduzir pesquisas com vista à resolução de 
problemas, usando recursos diversificados. 

 Apresentar a capacidade de analisar informação com 
espirito crítico e criativo, experiências ou ideias de 
forma a tomar decisões fundamentadas, recorrendo a 
diferentes tipos de conhecimentos e metodologias. 

 Reconhecer as especificidades e intencionalidades das 
diferentes manifestações culturais e valorizar o papel 
das várias formas de expressão artística, na vida e na 
cultura das comunidades. 

 Compreender processos e fenómenos científicos e 
tecnológicos que permitam manipular e manusear 
materiais e instrumentos diversificados;executar 
operações técnicas; usar metodologias adequadas em 
diferentes contextos naturais, científicos, tecnológicos 
e socioculturais; envolver-se em atividades 
experimentais e projetos com objetivo de atingir 
tomadas de decisão fundamentadas. 

 Adequar comportamentos em contextos de 
cooperação, partilha, colaboração e competição; 
trabalhar em equipa e interagir com tolerância, 
empatia e responsabilidade, olhando e participando 
na sociedade. 

 Adotar, de forma consciente e responsável, 
comportamentos que promovam a saúde e o bem-
estar a nível pessoal, social e ambiental. 
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70
 %

 

Aquisição, 
compreensão e 
aplicação 
de conhecimentos.
 
Domínio dos 
processos e t
laboratoriais/
mentais e 
participação em 
projetos (trabalhos 
individuais e/ou de 
grupo). 
 
 
Expressão oral 
utilizando a
linguagem científica.
Compreensão e 
comunicação em 
Língua Portuguesa.
 
 
Relacionamento 
interpessoal/
Educação para a 
cidadania. 
Autonomia, 
método/organização 
de trabalho
estudo, empenho, 
interesse, 
responsabilidade 
assiduidade.
Utilização das TIC.
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º ANO 

AVALIAÇÃO 

Parâmetros Ponde
-ração 

Instrumentos de avaliação 

compreensão e 

de conhecimentos. 

Domínio dos 
processos e técnicas 
laboratoriais/experi

participação em 
projetos (trabalhos 
individuais e/ou de 

Expressão oral 
utilizando a 
inguagem científica. 

Compreensão e 
comunicação em 
Língua Portuguesa. 

Relacionamento 
interpessoal/ 
Educação para a 

Autonomia, 
organização 

de trabalhoede 
, empenho, 

responsabilidade e 
assiduidade. 
Utilização das TIC. 

 
 
 

40 % 
 
 
 

30% 
 
 
 
 
 

Grelha de registo com:  
 

● Testes escritos (pelo menos 1 por 
período)40% 

● Fichas de verificação e/ou 
relatórios de atividades práticas, 
laboratoriais, experimentais e/ou 
de campo(pelo menos 1 por 
período)20 % 

● Outro dos instrumentos de 
avaliação (pelo menos 1 por 
período)10 % 
- Trabalhos de pesquisa e/ou 

trabalhos de projeto 
- Questões de aula  
- Fichas temáticas 

 
● Comunicação oral10% 
 

- participação na aula,  
- apresentação de trabalhos de 
pesquisa e/ou trabalhos de projeto 
-participação em debates 
-comunicação de resultados de 
atividades laboratoriais, 
experimentais e/ou de campo, 
- resposta oral a questões sobre 
atividades práticas, experimen-
tais, laboratoriais e/ou de campo. 

 
● Grelhas de observação de aula 20% 
 

10 % 
 

20 % 



Considerações sobre o processo/instrumentos de avaliação:  

1. Os critérios de avaliação, de Físico-Química do 9.º ano, têm por base os conteúdos específicos definidos nos respetivos programas, com referência às Aprendizagens Essenciais e ao Perfil do Aluno à Saída 
da Escolaridade Obrigatória [Portaria n.º 223-A/2018 de 03 de agosto]. 
 

2. A avaliação subdivide-se em domínios onde foram incorporadas as áreas de competências-chave do perfil dos alunos consideradas adequadas de acordo com o trabalho a desenvolver (inclusivamente nos 
percursos pedagógico-didáticos interdisciplinares): 
 
Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória | Competências chave: 
A. Linguagens e textos.B. Informação e comunicação.C. Raciocínio e resolução de problemas. 
D. Pensamento crítico e pensamento criativo.E. Relacionamento interpessoal.F. Autonomia e desenvolvimento pessoal. 
G. Bem-estar e saúde. H. Sensibilidade estética e artística.I. Saber técnico e tecnologias.J. Consciência e domínio do corpo. 
 

3. A avaliação formativa é composta pelos diferentes instrumentos de avaliação usados e definidos por ano de escolaridade. Todos os instrumentos de avaliação serão entregues ao aluno com a indicação da 
informação globalizante de natureza qualitativa e quantitativa, segundo a escala adotadapelo Agrupamento de Escolas para o 3.º ciclo do ensino básico, de acordo com a seguinte tabela: 

Média final 
(%) 

(0-19) % (20-44)% (45-49) % (50-69) % (70-89) % (90-100)% 

Nível atingido 1 2 2 3 4 5 
Menção Reduzido Menos Reduzido Reduzido Mais Médio Bom Muito Bom 

 O aluno revela elevadas dificuldades O aluno apresenta algumas dificuldades O aluno evidencia facilidade O aluno revela grande facilidade 
 

4. Ao longo do ano, serão aplicados os instrumentos que melhor se adequem ao perfil dos alunos, tendo em conta as competências e capacidades a desenvolver, o momento avaliativo e as dificuldades apresentadas pelos  
alunos.  
 

5. O professor informará os alunos sobre os instrumentos de avaliação escolhidos para aplicar em cada período letivo., sobre os critérios de avaliação e propostas de correção. 
 
6. A avaliação a atribuir no final de período terá em conta a participação dos alunos nos Projetos de Domínios de Articulação Curricular e aprendizagens realizadas no âmbito da articulação com Cidadania e 
Desenvolvimento em função dos instrumentos de avaliação aplicados.  
 
7. Instrumentos de avaliação: 

 Teste diagnóstico (permite planear e ajustar o processo de ensino ao longo do ano letivo, é aplicado quando necessário, dependendo do conhecimento que o professor tem dos alunos) 
 Fichas formativas (instrumentos de aferição do grau de dificuldade do aluno(auto e heteroavaliação) no processo de aprendizagem e recurso de apoio ao estudo para superar as suas dificuldades; tem 
por principal objetivo ajudar o aluno a ajustar métodos de trabalho, reforça a sua autonomia na medida em que lhe dá a informação sobre as áreas que requerem um maior investimento)  
 Questões de aula (instrumentos de avaliação formal de aprendizagens parciais ou temáticas realizadas pelo aluno, que contribuem para a sua classificação na disciplina; podem abranger conteúdos 
teóricos e/ou práticos) 
 Fichas laboratoriais/experimentais (instrumentos de avaliação formal de aprendizagens parciais ou temáticas realizadas pelo aluno na componente práticolaboratorial/experimental/de campo, que 
contribuem para a sua classificação na disciplina) 
 Testes escritos (instrumento de avaliação formal global das aprendizagens realizadas pelo aluno, que contribuí para a sua classificação na disciplina, podem abranger conteúdos teóricos e/ou práticos, 
terá a duração de um tempo letivo) 
 Trabalho de Pesquisa (instrumento de avaliação formal das aprendizagens realizadas autonomamente pelo aluno, que contribuí para a sua classificação na disciplina, pode ser individual ou em grupo; 
permite avaliar o trabalho autónomo no âmbito das TIC, o pensamento crítico e o pensamento criativo)  
 Trabalho de Projeto (instrumento de avaliação formal das aprendizagens realizadas autonomamente e mobilizando saberes de áreas multidisciplinares pelo aluno, que contribuí para a sua classificação 
na disciplina, pode ser individual ou em grupo; permite avaliar o trabalho autónomo no âmbito das TIC, a atitude cívica e capacidade de empreendedorismo, o pensamento crítico, inovador e criativo)   
 Grelha de observação de aula (instrumento de avaliação formal do comportamento e atitudes do aluno (interesse, qualidade da participação nas atividades, empenho, responsabilidade, respeito pelo 
outro, capacidade crítica, capacidade de argumentação, criatividade, mobilização de saberes, nível de realização do TPC) que contribuí para a sua classificação na disciplina) 
 



 

Agrupamento De Escolas De Póvoa De Lanhoso

Critérios de Avaliação

Competências Valoração 
das Competências 

Regimes

Instrumentos de Avaliação
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 Oralidade10% 

 
● Participação na aula, 
● Apresentação de trabalhos de pesquisa e/ou trabalhos 

de projeto, participação em debates e comunicação de 
resultados de atividades práticas, laboratoriais, 
experimentais e/ou de campo,

● Resposta oral a questões sobre atividades práticas, 
experimentais, labo

 Escrita/Prática70% 

 
● Testes escritos (pelo menos 1 por período) 
 
● Fichas laboratoriais/experimentais 

período) 20 %
 
● Outro dos instrumentos de avaliação (pelo menos 1 por 

período) 10 % :
 

- Trabalhos de pesquisa e/ou trabalhos de projeto
- Questões de aula
- Fichas temáticas

 

 Cidadania20% 
 
● Grelha de observação de aula 
 

 
Agrupamento de Escolas de Póvoa de Lanhoso – Grupo disciplinar de Física e Química (510) 

 
Direção Geral de Estabelecimentos Escolares 

Agrupamento De Escolas De Póvoa De Lanhoso – 150915 

 
Critérios de Avaliação Resumidos da disciplina de Físico-Química

 
9ºAno     

s de Ensino Presencial e Misto Regime de Ensino 

Instrumentos de Avaliação Instrumentos de Avaliação

Participação na aula,  
Apresentação de trabalhos de pesquisa e/ou trabalhos 
de projeto, participação em debates e comunicação de 
resultados de atividades práticas, laboratoriais, 
experimentais e/ou de campo, 
Resposta oral a questões sobre atividades práticas, 
experimentais, laboratoriais e/ou de campo. 

Todos os instrumentos de avaliação dos alunos 
recorrendo ao Google Meet, ao email institucional
Google Classroom, onde será registada a classificação dos mesmos.

● Participação nas aulas síncronas
● Apresentação de trabalhos de pesquisa e/ou trabalhos de projeto, 

participação em debates e respostas às questões colocadas nas aulas 
síncronas, 

● Resposta oral a questões sobre atividades práticas, experimentais, 
laboratoriais apresentadas em vídeo 

Testes escritos (pelo menos 1 por período) 40 % 

laboratoriais/experimentais (pelo menos 1 por 
20 % 

Outro dos instrumentos de avaliação (pelo menos 1 por 
10 % : 

Trabalhos de pesquisa e/ou trabalhos de projeto 
Questões de aula 
Fichas temáticas 

 
● Testes e/ou questões de aula, realizados online

(pelo menos 1 por período) 
 
● Fichas com questões relacionadas com os conhecimentos adquiridos nas 

atividades laboratoriais/experimentais 
nas aulas síncronas (pelo menos 1 por período) 

 
● Outro dos instrumentos de avaliação (pelo menos 1 por período) 
 

- Trabalhos de pesquisa e/ou trabalhos de projeto
- Questões de aula 
- Fichas temáticas 

Grelha de observação de aula 20 % 
 
● Grelha de observação de aula 
 

Grupo disciplinar de Física e Química (510)                                                                                                                                 

Química:  

Regime de Ensino @Distância 

Instrumentos de Avaliação 

instrumentos de avaliação dos alunos serão implementados 
, ao email institucional e à plataforma educativa 

Google Classroom, onde será registada a classificação dos mesmos. 

s síncronas,  
Apresentação de trabalhos de pesquisa e/ou trabalhos de projeto, 

e respostas às questões colocadas nas aulas 

Resposta oral a questões sobre atividades práticas, experimentais, 
apresentadas em vídeo e analisadas nas aulas síncronas. 

e/ou questões de aula, realizados online ou através da plataforma 
(pelo menos 1 por período) 40 % 

com questões relacionadas com os conhecimentos adquiridos nas 
laboratoriais/experimentais apresentadas em vídeo e analisadas 

(pelo menos 1 por período) 20 % 

Outro dos instrumentos de avaliação (pelo menos 1 por período) 10 % : 

Trabalhos de pesquisa e/ou trabalhos de projeto 

Grelha de observação de aula 20 % 

                                                                                                         Ano Letivo 2020/ 2021 


