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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2019/2020 

DEPARTAMENTOCURRICULAR: DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS     GRUPO DISCIPLINAR: ---510---  

   

DISCIPLINA(S): Fisica 12º e Química12º       NÍVEL DE ENSINO/ANO DE ESCOLARIDADE: ------12º ano 

 

DOMÍNIOS 
 

FATOR DE 
PONDERAÇÃO 

% 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS 

DE ACORDO 
COM O PERFIL 
DOS ALUNOS 

 

DESCRITORES DE DESEMPENHO INSTRUMENTOS/AÇÕES DE 
AVALIAÇÃO (a) 

  

 

 

 

 

Conhecimento 
/Resolução de 
problemas 
/Comunicação 

Química 

Metais e ligas metálicas 

Combustíveis 

Plásticos e outros materiais 

60% A, B, C, D, E, F, 
G, H, I  

Compreende e aplica conceitos, modelos, leis e 
teorias. 
Interpreta textos científicos ou com informação 
científica e dados fornecidos em diversos 
suportes.  
Compreende e utiliza de linguagem específica 
aplicada aos processos e fenómenos científicos. 
Mobiliza e utiliza de dados fornecidos em 
diversos suportes, conceitos, modelos e teorias. 
Estabelece relações entre conceitos. 
Reconhece o impacto do conhecimento físico e 
químico na sociedade 
Manifesta evolução do conhecimento científico. 
Desenvolve pesquisas corretamente; 
Comunica com correção e clareza; 
Justifica corretamente as suas opiniões 

Provas escritas 
Questões aula  
Fichas de trabalho de grupo e/ou 
individual  
Trabalho de grupo 
Trabalhos individuais  
 Relatórios  
 Fichas de conteúdos prático-

experimentais. 
 Trabalhos 

experimentais/teóricos 
 Apresentações 
Testes de conteúdos prático-
experimentai 

Física  

 

Mecânica 

Campos de forças 

Física Moderna 
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Experimentação 

Química 

 

 Metais e ligas metálicas: 

-Um ciclo de cobre 

-Série eletroquímica 

Combustíveis 

-Titulação de uma solução tampão 

-Destilação fracionada 

 Plásticos 

-Sintese de um rayon 

30 % A,C,D,F  Manuseia corretamente materiais; 

 Identifica/formula problemas/hipóteses 
explicativas de processos físicos e químicos; 

 Prevê resultados/estabelece conclusões; 

 Interpreta, analisa  e critica resultados 
experimentais. 

 Desenvolve pesquisas corretamente; 

 Procura e interpreta textos científicos ou com 
informação científica; 

 Comunica com correção e clareza; 

 Utiliza corretamente a linguagem científica; 

 Justifica corretamente as suas opiniões.  

Realiza trabalhos práticos com autonomia 

 

Atividades práticas de sala de 
aula e/ou experimentais e 
relatórios  

Testes de atividades laboratoriais 
e/ou questionários 

Trabalhos de grupo e/ou 
individuais 

Apresentações 

Atividades interdisciplinares 

Registos de informação direta 

trabalhos de pesquisa  

Registo  de observação do 
desempenho laboratorial.    Física  

Mecânica 

Campos de forças 

Domínio comportamental 

De acordo com os critérios gerais. 

 
Nota:Os domínios das aprendizagens e comportamental serão tomados como interligados entre si, de acordo com o espírito do Perfil dos Alunos. 

a)  Todos os instrumentos são possíveis, podendo não ser usados todos os que são identificados para avaliar cada domínio, ou ser utilizados outros não presentes por se tornarem necessários 

e pertinentes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


