Agrupamento

CIÊNCIAS NATURAIS - 2º /3º CICLO
ANO LETIVO 2015/ 2016
FORMAS, PARÂMETROS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

COMPETÊNCIAS nos
DOMÍNIOS

PARCIAL

TOTAL

Cognitivo:

-Fichas de verificação de conhecimentos,
-Trabalhos realizados na aula, individuais
ou em grupo.
- Relatórios de protocolos experimentais
e/ou outros (trabalhos de pesquisa).

70%



OBSERVAÇÕES

Testes
Trabalhos
5%
80%

Aptidões e
capacidades:
- Participação oral.



Expressão escrita
e oral
Autonomia na
aprendizagem

Atitudes e valores:


5%

-Trabalhos de casa. (A nível de conteúdo)

5%

- Respeito pelas regras de conduta na
sala de aula ; Respeito pela opinião
dos outros (colegas e professor)
- Participação na aula (individual ou no
trabalho de grupo).
- Sentido de responsabilidade (traz o
material, é assíduo e pontual, faz os
trabalhos propostos).
- Organização do caderno diário).
-Trabalhos de casa (interesse).

Comportamento
/participação

20%
5%



Pontualidade e
assiduidade



Responsabilidade

5%
2,5%
2,5%

Agrupamento

Nível 1

 Apresenta muitos comportamentos inadequados e não respeita as regras.
 Não traz o material necessário para a maioria das aulas.
 Não tem caderno diário específico para a disciplina ou está muito incompleto e desorganizado.
 Está pouco atento e participa pouco/ recusa-se a trabalhar. Coopera, algumas vezes.
 Raramente realiza os trabalhos, individuais /grupo, que lhe são indicados.
 Tem em média NS/ FRACO no conjunto das fichas realizadas.

Nível 2

 Apresenta alguns comportamentos inadequados e não respeita algumas regras.
 Esquece-se frequentemente do material necessário para a aula.
 Tem caderno diário desorganizado e ou desatualizado/ incompleto
 Não está com atenção e raramente participa. Coopera pouco.
 Não realiza a maior parte dos trabalhos individuais /grupo, ou realiza-os fora de prazo.
 Tem em média NS no conjunto das fichas realizadas.

Nível 3

 Apresenta comportamentos adequados e respeita algumas regras.


Apresenta os materiais na maior parte das aulas.

 Tem caderno diário atualizado, mas a apresentação é pouco cuidada.
 Está atento e participa algumas vezes ou quando solicitado. Coopera nas atividades, embora por vezes apenas
observe os colegas.
 Realiza a maior parte dos trabalhos individuais /grupo, no tempo previsto.

Nível 4

 Tem em média S no conjunto das fichas realizadas.
 Apresenta comportamentos adequados e respeita as regras.


Apresenta sempre os materiais necessários às aulas .

 Tem caderno diário atualizado, e com boa apresentação.
 Está atento e participa frequentemente de forma organizada. Coopera a maioria das vezes e de forma correta.
 Realiza a maioria dos trabalhos individuais /grupo, no tempo previsto.

Nível 5

 Tem em média B no conjunto das fichas realizadas.
 Apresenta sempre comportamentos adequados e respeita as regras.


Apresenta sempre os materiais necessários.

 Tem caderno diário muito bem organizado e com muito boa apresentação.
 Está atento e participa ativamente de forma organizada. Coopera sempre nas atividades e de forma correta.
 Realiza todos os trabalhos individuais /grupo, no tempo previsto.
 Tem em média MB no conjunto das fichas realizadas.

Expressão
descritiva qualitativa
Muito Bom
Bom
Satisfaz
Não Satisfaz
Fraco

Expressão por
percentagem
90 a 100%
70 a 89%
50 a 69%
20 a 49%
0 a 19%

Níveis
5
4
3
2
1

