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Critérios de avaliação de Ciências Naturais (2.º Ciclo) 

 

Na disciplina de Ciências Naturais vais ser avaliado nos seguintes aspetos: 

 

DOMÍNIOS 

SABER SER (Atitudes e Valores) 

(30%) 

SABER e SABER FAZER (Conhecimentos e Capacidades) 

(70%) 

 

 

 

     Participação e empenho 

 

 

 Manifesta curiosidade acerca do mundo natural e interesse pela 
ciência  

 Desenvolve uma compreensão geral e abrangente das principais 
ideias e estruturas explicativas das ciências da Terra e da Vida  

 Desenvolve uma compreensão geral e abrangente dos procedimentos 
da investigação científica 

 Reconhece o carácter dinâmico do conhecimento científico  

 Questiona o comportamento humano perante o mundo e o impacto 
da ciência e da tecnologia no nosso ambiente e na cultura em geral  

 Adquire, compreende e aplica conceitos científicos próprios e 
desenvolve a consciência ecológica  

 Comunica utilizando a linguagem científica, oralmente e por escrito 

 Reconhece e valoriza o papel da Ciência no desenvolvimento da 
tecnologia e de outros domínios da atividade humana, mobilizando os 
saberes. 

 Revela persistência, autonomia e confiança em lidar com situações 
que envolvam o conhecimento científico  

 Seleciona e organiza informação, a partir de fontes diversas, para dar 
resposta aos problemas e construir novos saberes/conhecimentos  

 

 

 Responsabilidade 

                

 

 

 Autonomia 

       

            

 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

SABER SER (Atitudes e Valores) SABER e SABER FAZER (Conhecimentos e Capacidades) 

 
Poderão ser utilizados alguns dos 
seguintes instrumentos: 
- Registos de observação de    
  atitudes/comportamentos 
- Registos de participação oral/ escrita 
- Observação direta 
- Fichas de autoavaliação 

 
 

 Fichas de avaliação 

 

 

Classificação das fichas Pontuação 

Muito Bom 90% a 100% 

     Bom 70% a 89% 

Suficiente 50% a 69% 

Insuficiente 0% a 49% 

 Trabalho de 
projeto/Trabalho de 
pesquisa/Questões-aula/ 
/Relatórios/Outros 

Realizar, pelo menos um destes 
instrumentos por período.  

Classificação qualitativa semelhante à das 
fichas de avaliação. 

 Trabalho de aula (oralidade e 
escrita) 

Observação direta 

 

O teu Encarregado de Educação deverá assinar todas as fichas de avaliação. 

Os critérios de avaliação da disciplina encontram-se para consulta pormenorizada em: www.aezuff.org 

E agora ... um bom ano letivo!  
                           O Professor: __________________ 

http://www.aezuff.org/

