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A avaliação da disciplina tem um caráter sistemático e contínuo e incide sobre as atitudes e todo o
trabalho realizado ao longo do período, atendendo-se à situação particular de cada aluno.

O grande objetivo da disciplina de Oficina de Ciências em Laboratório é estimular o interesse e a

curiosidade pelo estudo dos fenómenos naturais, desenvolver o gosto pela observação,

experimentação e conhecimento científico e, de uma forma geral promover atitudes de conservação e

melhoria do ambiente sensibilizando os alunos para o reconhecimento da ciência como pilar

importante na evolução dos meios de pesquisa e descoberta e na melhoria das condições de vida do

Homem.

Em termos de conteúdos da disciplina, escolheu-se os domínios integrados na disciplina de Física e

Química de 7ºano. Nesta disciplina os alunos realização atividades prático-laboratoriais e respetivos

relatórios.

No 7º ano, as atividades desenvolvidas em DOMÍNIO 

DE AUTONOMIA CURRICULAR (DAC), no âmbito desta 

disciplina, serão consideradas na avaliação.

Parâmetros de avaliação Peso

 Aplicação das aprendizagens adquiridas – o aluno utiliza os saberes
adquiridos a nível da resolução de
problemas/observação/ordenação/interpretação de dados/elaboração de
conclusões/ manuseamento de instrumentos de laboratório com higiene e
segurança.

40%

 Empenho do aluno nas tarefas propostas - o aluno segue as instruções, 
executa o que se propõe realizar, envolvendo-se nas tarefas que lhe são 
atribuídas. 

10%

 Capacidade de reflexão sobre o seu trabalho e o do grupo - o aluno é capaz 
de ouvir as críticas ao seu trabalho e de criticar construtivamente o dos 
colegas, discordando e argumentando sem provocar desavenças. 

10%

 Cooperação – o aluno é capaz de trabalhar com todos os elementos do 
grupo, na planificação, produção e apresentação de atividades. 

10%

 Autonomia - o aluno revela autonomia na realização de tarefas. 10%
 Atenção/Concentração no trabalho – o aluno trabalha de forma 

concentrada e calma, tendo em vista a finalização da tarefa proposta. 
10%

 Assiduidade e pontualidade – o aluno é assíduo e pontual. 
10%

Avaliação sumativa – A avaliação será quantitativa e nivelada de 1 a 5.

Nota:

As atividades desenvolvidas em DOMÍNIO DE AUTONOMIA CURRICULAR (DAC), no âmbito 

desta disciplina, serão consideradas na avaliação.


