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DISCIPLINA: CIÊNCIAS NATURAIS 

 

NOTA: 
- Se o aluno apresentar um impedimento físico, devidamente justificado, que o impossibilite de realizar um instrumento de avaliação escrito, será 
criada a oportunidade de o mesmo ditar as respostas.  
   - Se o aluno faltar à realização de um instrumento de avaliação, por motivos de saúde devidamente justificados, será agendada nova data para a 
sua realização/aplicação.  
 - Nas intervenções orais, a percentagem a atribuir é calculada através da proporção entre o número de intervenções orais adequadas e o número 
total de registos do professor. 
 - Na área transversal de Educação para a cidadania o registo de incidências/ocorrências faz-se da seguinte forma: 
 

 
 
 
 
        
- No que respeita à Compreensão e expressão em língua portuguesa: 

 
 
 
 
 
 
 
- No que respeita à Utilização das TIC: 

 

 
 
 

 
- Excecionalmente, se num período letivo não for avaliada a utilização das TIC, a sua ponderação reverterá para a área transversal de Educação para 

a Cidadania. 
 

A Coordenadora  
 

Lurdes Pedroso 
 

Aprovado no Conselho Pedagógico – 7 de setembro de 2018 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS DO 3.º CICLO – 8.º E 9.º ANOS 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS – 85% 

DOMÍNIOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO PONDERAÇÃO 

- Conhecimento científico. 

- Interpretação de gráficos, tabelas, experiências e outros 
documentos científicos. 

- Capacidade de síntese e análise crítica. 

- Resolução de situações problemáticas. 

- Utilização correta da linguagem científica  

- Técnicas de trabalho experimental. 

 
. Teste(s) de avaliação  
 
 
.Intervenções orais 

 
 
. Fichas de trabalho  
. Questões de aula 
. Relatório de atividade 
experimental  
. Trabalho de pesquisa 
. Apresentações orais 

 
45% 

 
 

10% 
 
 

 
 

30% 

ÁREAS TRANSVERSAIS – 15% 
 
Educação para a cidadania  

. Grelha de registo de 
incidências/ocorrências 

 
5% 

Compreensão e expressão em língua portuguesa  . Grelha de registo 5% 

Utilização das TIC  . Grelha de registo 5% 

Nº DE INCIDÊNCIAS/OCORRÊNCIAS PONDERAÇÃO 

0 100 % 

1-2 89 % 

3 69 % 

4-5 49 % 

+5 19 % 

Descritores Percentagem 

Apresenta uma produção escrita/oral clara com articulação de ideias e argumentos 
objetivos, utilizando o vocabulário correto. Não comete erros ortográficos. 

100% 

Apresenta uma produção escrita/oral com clareza razoável, articula as ideias e 
argumenta de modo satisfatório. Comete alguns erros ortográficos. 

60% 

 Apresenta uma produção escrita/oral sem objetividade e confusão de ideias. Não 
consegue utilizar um vocabulário correto. Comete frequentes erros ortográficos.  30% 

Descritores Percentagem 

Utiliza as TIC  100% 

Não utiliza as TIC 0% 


