
 

 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE FÍSICA- QUÍMICA e FÍSICA - 1º ANO 
CURSOS PROFISSIONAIS 

PARÂMETROS 

CONHECIMENTOS / CAPACIDADES / APTIDÕES ATITUDES E VALORES 

● Cria representações variadas da informação científica: relatórios, 

diagramas, tabelas, gráficos, equações, textos ou soluções; 
 
● Mobiliza diferentes fontes de informação científica na resolução de 
problemas, incluindo gráficos, tabelas, esquemas, diagramas e modelos; 
 
● Analisa de fenómenos da natureza e situações do dia a dia com base 
em leis e modelos; 
  
● Formula hipóteses face a um fenómeno natural ou situação do dia a dia; 
 
● Faz previsões sobre a evolução de fenómenos naturais e a evolução de 

experiências em contexto laboratorial;  

• Cumprimento de regras/ 

comportamento  

• Cumprimento 

/realização das tarefas 

propostas 

 

DESCRITORES DO 

PERFIL DO ALUNO 
A     B     C     D     E     F     G     H     I     J E     F     J 

PONDERAÇÃO 80% 20% 

 60% 20% *  

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

Provas escritas de 

avaliação 

 

• Registos relativos ao desempenho durante 

a realização das atividades experimentais 

• Relatórios/ Questões relativas às 

atividades experimentais / Trabalhos de 

pesquisa 

• Questões-aula 

 

Observação direta, registada em 
grelhas próprias para o efeito 

*A não realização de nenhuma tarefa desta coluna implica um peso de 80% das provas escritas de avaliação. 

Os critérios de avaliação da disciplina de Física- Química e de Física estão de acordo com os respetivos programas, 

tendo sido elaborados com base no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, quando aplicável e dos perfis 

profissionais e referenciais de formação associados às respetivas qualificações constantes no CNQ. 

 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS 

A Linguagens e textos 

B Informação e comunicação 

C Raciocínio e resolução de problemas 

D Pensamento crítico e pensamento criativo 

E Relacionamento interpessoal 

F Desenvolvimento pessoal e autonomia 

G Bem-estar, saúde e ambiente 

H Sensibilidade estética e artística 

I Saber científico, técnico e tecnológico 

J Consciência e domínio do corpo 

 

 
No 1.º ano, as atividades desenvolvidas no âmbito dos DAC serão consideradas na avaliação das disciplinas 

envolvidas. 

 

(Critérios aprovados em Conselho Pedagógico de 10 / 10 /2018) 


