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 CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO PESO 

DOMÍNIO 
 

CONHECIMENTOS 
E 

CAPACIDADES1 

Testes de avaliação: 

• 2 Testes de avaliação no 1.º e no 2.º período; 

• 1 Teste no 3.º período  

60% 

90% 

 

▪ Outros instrumentos 

. Questões de aula 

. Fichas de trabalho  

. Fichas formativas 

.Trabalhos de pesquisa/investigação  

. Relatórios 

. Observação direta 

. Participação na aula 

 

30% 

DOMÍNIO 
 

ATITUDES  
E 

VALORES2 

Assiduidade 

Pontualidade 

Empenho/motivação na realização das tarefas propostas 

Comportamento 

10% 

 

Notas e observações: 

- Os relatórios são realizados individualmente no final da atividade (um por cada período letivo).  

       Os relatórios devem conter, obrigatoriamente: introdução e objetivos, resultados obtidos e discussão e análise 

dos resultados. A realização dos relatórios será efetuada na sala de aula, no final da atividade, na qual os alunos 

poderão consultar o livro  para a introdução e objetivos e a discussão e análise dos resultados será registada em 

folha separada na qual constarão questões problema formuladas pelo docente, relacionadas com a atividade.  A 

atividade experimental e respetivo relatório poderá ser substituído por um trabalho de pesquisa ou de investigação. 

- Notação dos testes é quantitativa numa escala de zero a 20 valores. 

- A avaliação no ensino secundário é expressa na escala de zero a vinte valores. 

Material obrigatório: Manual adotado, caderno diário, material de escrita (caneta azul ou preta, lápis, borracha, 

apara-lápis, seis lápis de cor), bata branca de algodão de manga comprida; outro material necessário, solicitado 

pontualmente pelo professor, todos os instrumentos de avaliação realizados pelo aluno. 

 

 
1 Variam em função do ano/disciplina 
 
2 Variam em função do ciclo escolar 


