
    

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE S. JOÃO DO ESTORIL 

Ano Letivo 2021/2022 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

FÍSICO-QUÍMICA – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
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• Conhecimento científico apropriado, de modo a 

interpretar e compreender leis e modelos 

científicos. 

• Resolução de problemas, com interpretação de 

dados, previsão e avaliação de resultados, 

estabelecimento de comparações. 

• Uso de linguagem científica. 

Os conhecimentos e competências 

específicos da disciplina estão sujeitos 

a uma avaliação formativa e sumativa 

com base nos resultados obtidos nos 

testes de avaliação/minitestes, 

questionários, trabalhos de grupo e/ou 

individuais. 

 

 

Avaliação sumativa globalizante Ponderação 

• Cumprimento das indicações formuladas no processo de avaliação formativa  

✓ Comportamento e participação nas aulas – 10% 

✓ Apresentação e organização de materiais – 5% 

✓ Realização das tarefas propostas - 15% 

30% 

• Avaliação sumativa 

✓ Testes de avaliação / Minitestes - 55 % 

✓ Questionários de Atividades Práticas/Laboratoriais -5 % 

✓ Trabalhos de Grupo e/ou Trabalhos individuais - 10 % 

O número de cada tipo de instrumentos de avaliação depende do ano de escolaridade 

e dos conteúdos específicos e é definido em reunião de área disciplinar. 

 

70% 

 

 

Avaliação Formativa 

✓ Trabalhos individuais  

 

✓ Trabalhos de Grupo  

 

• Fichas formativas;  

• Trabalhos de pesquisa;  

• Interpretação e tratamento de dados;  

• Atividades Práticas de Sala de Aula. 

 

 



 

 
 

Avaliação em cada Semestre 

 

A classificação final em cada semestre é o resultado da média ponderada, com arredondamento às 

unidades, da classificação obtida no cumprimento do processo de avaliação sumativa globalizante, desde 

o início do ano até ao momento da avaliação. 

 

1) Os alunos devem ser portadores de caderno diário, material de escrita e manual adotado em 
todas as aulas. 

2) As grelhas de conteúdos/descritores de desempenho em cada domínio, utilizadas no registo do 
processo de avaliação, são comuns a todos os professores de cada ano de escolaridade. 

 

 

ANEXOS  – Perfil de desempenho do aluno por ciclo 

- Perfil de aprendizagens específicas por ano de escolaridade  


