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Ano lectivo 2018/2019    CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Competências Objetivos/competências a desenvolver Instrumentos de Avaliação 

Ponderação/

Critérios 

Gerais 

Conceptuais 

 

 

 
 

 Caracterizar o objeto de estudo da Física e da Química enquanto Ciências. 

 Compreender conceitos (físicos e químicos) e a sua interligação, leis e 
teorias. 

 Compreender a importância de ideias centrais. 

 Compreender o modo como alguns conceitos se desenvolveram, bem como 
algumas características básicas do trabalho científico necessárias ao seu 
próprio desenvolvimento. 

 Compreender alguns fenómenos naturais com base em conhecimento físico 
e químico. 

 Conhecer marcos importantes na História da Ciência. 

 Reconhecer o impacto do conhecimento da Física e da Química na sociedade. 

 Diferenciar explicação científica de não científica. 

 Identificar áreas de intervenção da Física e da Química em contextos 
pessoais, sociais, políticos, ambientais... 

 Interpretar a diversidade de materiais existentes e a fabricar. 
 

- Atividades práticas de sala de aula. 
- Fichas de Trabalho 

- Testes de avaliação escrita (módulo) 
- Trabalhos de grupo (sala de aula) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Selecionar material de laboratório adequado a uma atividade experimental. 

 Construir uma montagem laboratorial a partir de um esquema ou de uma 
descrição. 

 Identificar material e equipamento de laboratório e explicar a sua 
utilização/função. 

 Manipular, com correção e respeito por normas de segurança, material e 

- Grelhas de registo de observação 
direta. 

 
- Elaboração de Relatórios. 

 

 

 



Competências Objetivos/competências a desenvolver Instrumentos de Avaliação 

Ponderação/

Critérios 

Gerais 

 

 

Procedimental 

 

 

 

 

 

 

equipamento.    

 Recolher, registar e organizar dados de observações (quantitativos e 
qualitativos) de fontes diversas. 

 Interpretar simbologia de uso corrente em Laboratórios de Química e de 
Física. 

 Analisar dados recolhidos à luz de um determinado modelo ou quadro 
teórico. 

 Interpretar os resultados obtidos e confrontá-los com as hipóteses de partida 
e/ou com outros de referência. 

 Discutir os limites de validade dos resultados obtidos respeitantes ao 
observador, aos instrumentos e à técnica usados. 

 Elaborar um relatório sobre uma atividade experimental por si realizada. 

 Executar, com correção, técnicas previamente ilustradas ou demonstradas. 
 

 

 

 

 

70% 

Sociais 

 

Atitudinais 

 

Axiológicas 

 Desenvolver o respeito pelo cumprimento de normas de segurança: gerais, 
de proteção pessoal e do ambiente. 

 Apresentar e discutir na turma propostas de trabalho e resultados obtidos. 

 Utilizar formatos diversos para obter e apresentar informação, 
nomeadamente às TIC. 

 Refletir sobre pontos de vista contrários aos seus. 

 Rentabilizar o trabalho em equipa através de processos de negociação, 
conciliação e acção conjunta, com vista à apresentação de um produto final. 

 Assumir responsabilidade nas suas posições e atitudes. 

 Adequar ritmos de trabalho aos objetivos das atividades. 

 

 

 

- Grelhas de registo de observação 

direta 

30% 

 

 


