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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA ÁREA DISCIPLINAR DE BIOLOGIA, GEOLOGIA e CIÊNCIAS NATURAIS 

GRAU DE 
ENSINO 

DOMÍNIO DE CONHECIMENTOS E 
COMPETÊNCIAS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO e respetivos PESOS 

ENSINO BÁSICO 
DIURNO 
2º Ciclo 
(6º ano) 

 
 75% Domínio Cognitivo 

(Domínio dos Conhecimentos e Competências Específicas das 
Disciplinas 

 (100%) 

60% (80% )Fichas de Avaliação sumativa (2 no 1º período, 2 no 2º e 1 ou 2 no 3º período) 
15%(20%)1 (avaliado com pelo menos um instrumento de avaliação, por período) 

 Trabalho de Grupo 

 Qualidade da Participação 

 Trabalho prático 

 Qualidade do T.P.C. 

 Pesquisa e/ou apresentação de trabalhos 

25% Domínio Transversal 
(100%) 

Grelhas de Observação Direta: 
12,5% (50%) Educação para a cidadania 

 Respeito pela opinião do outro, 

 Respeito pela opinião dos outros (alunos, professores e funcionários); 

 Tolerância; 

 Solidariedade; 

 Pontualidade; 

 Responsabilidade; 

 Participação enquanto competência cívica; 

 Empenho; 

 Auto-reflexão; 

 Comportamento; 

 Zelo pelos equipamentos e instalações da escola. 
10% (40%)Compreensão e expressão em língua portuguesa 

 a nível oral;  a nível escrito.  
2,5% (10%) Utilização das tecnologias de informação e comunicação 

 Destreza no manuseamento dos equipamentos; 

 Literacia de informação digital. 

                                                           
1
 Caso o docente julgue necessário / mais pertinente, deverá sugerir a realização de, pelo menos, mais um trabalho individual que contemple conteúdos de enriquecimento curricular. 



ÁREA DISCIPLINAR DE BIOLOGIA, GEOLOGIA e CIÊNCIAS NATURAIS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Ano letivo 2018/2019 

 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA ÁREA DISCIPLINAR DE BIOLOGIA, GEOLOGIA e CIÊNCIAS NATURAIS 

1 
Caso o docente julgue necessário / mais pertinente, deverá sugerir a realização de, pelo menos, mais um trabalho individual que contemple conteúdos de enriquecimento curricular. 

 

GRAU DE 
ENSINO 

DOMÍNIO DE CONHECIMENTOS E 
COMPETÊNCIAS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO e respetivos PESOS 

ENSINO BÁSICO 
DIURNO 
 3º Ciclo 

(8º e 9º ano) 

 
 

 80% Domínio Cognitivo 
(Domínio dos Conhecimentos e Competências Específicas das 

Disciplinas) 

(100%) 

64% (80% )Fichas de Avaliação sumativa (2 no 1º período, 2 no 2º e 1 ou 2 no 3º período) 
16%(20%)1 ( avaliado com pelo menos um instrumento de avaliação, por período) 

 Trabalho de Grupo 

 Qualidade da Participação 

 Trabalho prático 

 Qualidade do T.P.C./ Questões aula 

 Pesquisa e/ou apresentação de trabalhos 

20% Domínio Transversal 
(100%) 

Grelhas de Observação Direta: 
10%(50%) Educação para a cidadania 

 Respeito pela opinião do outro, 

 Respeito pela opinião dos outros (alunos, professores e funcionários); 

 Tolerância; 

 Solidariedade; 

 Pontualidade; 

 Responsabilidade; 

 Participação enquanto competência cívica; 

 Empenho; 

 Auto-reflexão; 

 Comportamento; 

 Zelo pelos equipamentos e instalações da escola. 
8%(40%)Compreensão e expressão em língua portuguesa 

 a nível oral;  a nível escrito.  
2%(10%) Utilização das tecnologias de informação e comunicação 

 Destreza no manuseamento dos equipamentos; 

 Literacia de informação digital. 
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Barcelos, em 17 de outubro de 2018                                                                                             

A representante de área disciplinar, ________________________________ 
                                                                                                                                                                                   (Maria Carminda Martins) 

 

                                                           
2 No caso das disciplinas de opção de Biologia e de Geologia do 12º ano, atendendo à  redução da carga horária a que foram sujeitas, apenas será aplicada uma ficha de 
avaliação por período.  
3 De acordo com a alínea c) do ponto 6 do Art.. 9º da  Portaria nº 1322/2007, de 04 de outubro, “Nas disciplinas bienais de Física e Química A e de Biologia e Geologia, nas disciplinas 

anuais de Biologia, de Física, de Geologia e de Química, a componente prática e ou experimental tem um peso mínimo de 30% no cálculo da classificação a atribuir em cada momento 
formal de avaliação…” 

GRAU DE ENSINO DOMÍNIO DE CONHECIMENTOS 
E COMPETÊNCIAS 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO e respetivos PESOS 

ENSINO 
SECUNDÁRIO 

DIURNO 
(Cursos Científico-Humanísticos) 

 
11º/12º ano 

90% Domínio Cognitivo 
(100%) 

(Domínio dos Conhecimentos e Competências 
Específicas das Disciplinas) 

 
60% (66,7%) Fichas de Avaliação sumativa (2 no 1º período, 2 no 2º e 1 ou 2 no 3º período)2  
 
30%  (33,3%)Componente prática e ou experimental; 3 

(avaliada com pelo menos um instrumento de avaliação, por período) 

 Trabalhos de Grupo 

 Relatórios Individuais/Grupo 

 Testes Teórico –práticos/ Questões aula 

 Trabalhos de Investigação com apresentação na sala de aula   
 

 
10% Domínio Transversal 

(100%) 
 

  
Grelhas de Observação Direta: 
 
(100%) Postura do aluno na sala de aula e sua atitude perante a aprendizagem 

 


