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Competências 

C
o
n

h
ec

im
en

to
 Saber Adquirir/compreender /aplicar conhecimentos/ 

Saber Fazer Desenvolver o raciocínio/Resolver problemas/ 

observar/ordenar /interpretar dados/tirar conclusões. 

Manusear instrumentos de laboratório com higiene e 

segurança 

Comunicação Exprimir-se de forma clara, oralmente e por escrito. 

Utilizar a linguagem científica com correção 

A
ti

tu
d

es
 Aprender a 

aprender 

Desenvolver hábitos de trabalho e 

persistência/Manifestar curiosidade e gosto por 

aprender 

Saber Ser Demonstrar espírito de tolerância e de cooperação 

Desenvolver a confiança em si próprio 
 

Instrumentos de avaliação (ponderação) 

Conhecimento Atitudes 

Testes 

 

Trabalho individual e / ou 

experimental e/ou de 

investigação 

Comportamento, participação, 

empenho e responsabilidade. 

60% 20% 20% 

 

Objetos de avaliação 

Nota 

final de 

período 

Testes + Trabalho realizado (fichas de trabalho/trabalhos práticos e ou 

de investigação). 

Atitudes (Observação direta) 
 

Classificação de Testes/ Trabalhos/Relatórios 

Nível Percentagem Avaliação Qualitativa 

1 0-19 Muito Insuficiente (MI) 

2 20-49 Insuficiente (I) 

3 50-69 Suficiente (S) 

4 70-89 Bom (SB) 

5 90-100 Muito Bom (MB) 

 

Atitudes (grelha de observação direta) 

Realiza os TPC 

É assíduo e pontual 

Possui o material necessário 

Possui o Caderno Diário e outros materiais organizados 

Participa/ mostra interesse/ está atento 

Reflete antes de emitir opinião/ Enriquece a discussão 

É tolerante com a opinião dos outros 

Respeita os outros 

Integra-se no grupo cooperando 

Ultrapassa com autonomia as dificuldades/realiza as atividades propostas 
 

Trabalho experimental   

Segue com rigor o protocolo experimental 

Manuseia com destreza e segurança o material necessário 

Procura resolver com autonomia as dificuldades surgidas. Solicita ajuda 

de forma pertinente. 

Faz a gestão correta do tempo 

Lava e arruma o material 

Aplica os conhecimentos a novas atividades 

Regista os dados com exatidão 

 

Relatório (estrutura) 

Introdução 

Procedimento experimental 

Observações/Resultados/Cálculos 

Discussão/Conclusões 

Bibliografia 

Redação e apresentação 

Prazo de entrega (Não são aceites relatórios após 7 dias do prazo estabelecido)  

 

Critérios de Avaliação da Disciplina de Ciências Naturais (2ºCiclo) 
 


