
 

 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 2021/2022 

Departamento: Matemática e Ciências Naturais  Grupo disciplinar: Biologia e Geologia  Disciplina: Ciências Naturais  Ano: 7.º, 8.º, 9.º  

 

Domínios de 

avaliação 

Organizador/Domínio 

Ponderaçõesa 

Instrumentos de 

recolha de 

informaçãoc Competências Descritores 

Áreas de  

Competências 

(PASEO)(*) A B C b  

Conhecimentos e 

Capacidades 

-Adquirir conhecimento científico 

apropriado, de modo a interpretar e 

compreender leis e modelos 

científicos; 

-Adquirir conhecimentos  para o 

planeamento e realização de 

investigações, elaboração e 

interpretação de representações 

gráficas; 

-Adquirir conhecimentos científicos 

que permita ao aluno confrontar as 

explicações científicas com as do 

senso comum. 

 

-Conhecer procedimentos, técnicas e conceitos. 

-Estabelecer estratégias adequadas para investigar e responder às 

questões iniciais.  

-Analisar criticamente as conclusões a que chegam, reformulando, se 

necessário, as estratégias adotadas 

-Pesquisar e sistematizar informações, integrando saberes prévios, 

para construir novos conhecimentos.  

-Explorar acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a 

natureza do conhecimento científico.  

-Interpretar estudos experimentais com dispositivos de controlo e 

variáveis controladas, dependentes e independentes.  

-Realizar atividades em ambientes exteriores à sala de aula articuladas 

com outras atividades práticas.  

-Formular e comunicar opiniões críticas e cientificamente 

fundamentadas sobre questões de cariz ciência-tecnologia-sociedade.  

-Articular conhecimentos de diferentes disciplinas para aprofundar 

tópicos de ciências naturais. 

 

 

 

 

A,B,C,D,E,H,I 

55 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 
 

 

55 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 

Testes: 

1 teste por período (100%) 

4 questões aula por 

período (4x25%) 

 

Parte 

prática/interdisciplinar:  

Trabalhos de pesquisa com 

apresentação oral  

 

Atividades de carácter 

prático não laboratorial:      

 

interpretação/ 

questionários 

Trabalho laboratorial / 

experimental - relatórios 



 

 

Atitudes e 

Valores 

Desenvolvimento  pessoal e 
autonomia 

Realiza as tarefas com autonomia.  

Reformula, corrige, e tenta melhorar o seu  trabalho/as 
suas aprendizagens.  

Realiza tarefas de reflexão e de autoavaliação com  rigor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E,F,G,H,J 15 15 15 

Grelha de registo do 

trabalho realizado e das 

atitudes e valores 

observados. 

Relacionamento   

interpessoal 

Coopera com o professor e com os colegas,  
contribuindo para o bom clima de aula.  

Trabalha em equipa, colaborando com/ajudando os  seus pares em 
diferentes situações de aprendizagem. Intervém/comunica de forma 
correta, adequada e  oportuna. 

Responsabilidade e  integridade Realiza as tarefas de acordo com as orientações.  Cumpre 
prazos na realização das atividades. Respeita as regras de 
conduta definidas. 

Cidadania e   

participação 

Manifesta atitudes de respeito pela diversidade  humana e 
cultural.  

Respeita o espaço envolvente/materiais, mantendo  hábitos de 
defesa/proteção do ambiente.  

Demonstra atitudes de cuidado em relação à sua  saúde e 
segurança, bem como à dos outros. 

(*)  
Áreas de Competências do Perfil 

do aluno à Saída da Escolaridade 

Obrigatória (PASEO) 

A – Linguagem e textos; B – Informação e comunicação; C – Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico e pensamento criativo; E – Relacionamento 

interpessoal;  F – Desenvolvimento pessoal e autonomia; G – Bem-estar, saúde e ambiente; H – Sensibilidade estética e artística; I – Saber científico, técnico e tecnológico;   

J – Consciência e domínio do corpo 
Observações:  
a A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar. 
b A – Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial. 
c Indicar a tipologia e número de instrumentos de avaliação a aplicar em cada período letivo. 
 



 

 

  

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 2021/2022 
Departamento: Matemática e Ciências 

Experimentais                                         
Grupo disciplinar: Biologia e Geologia Disciplina: Biologia e Geologia Ano: 10.º/11.º 

 

Domínios de 

avaliação 

Organizador/Domínio 

Ponderaçõesa 

Instrumentos de 

recolha de 

informaçãoc Competências Descritores 

Áreas de  

Competências 

(PASEO)(*) A B C b  

Conhecimentos e 

Capacidades 

-aquisição, compreensão e utilização 

de dados, conceitos, modelos e 

teorias, isto é, do saber ciência; 

- desenvolvimento de destrezas 

cognitivas em associação com o 

incremento do trabalho prático, ou 

seja, no domínio do saber fazer; 

- adopção de atitudes e de valores 

relacionados com a 

consciencialização pessoal e social e 

de decisões fundamentadas, visando 

uma educação para a cidadania. 

 

Conhecer procedimentos, técnicas e conceitos. 

Estabelecer estratégias adequadas para investigar e responder às 

questões iniciais. Analisar criticamente as conclusões a que chegam, 

reformulando, se necessário, as estratégias adotadas 

Pesquisar e sistematizar informações, integrando saberes prévios, 

para construir novos conhecimentos.  

Explorar acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a 

natureza do conhecimento científico.  

Interpretar estudos experimentais com dispositivos de controlo e 

variáveis controladas, dependentes e independentes.  

Realizar atividades em ambientes exteriores à sala de aula articuladas 

com outras atividades práticas.  

Formular e comunicar opiniões críticas e cientificamente 

fundamentadas sobre questões de cariz ciência-tecnologia-sociedade.  

Articular conhecimentos de diferentes disciplinas para aprofundar 

tópicos de biologia e de geologia. 

A,B,C,D,E,H,I 60 

 

 

 

 

30 

60 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

90 

1 teste global por período, 

100 minutos (200 pontos) 

2 testes específicos por 

período, 50 minutos (100 

pontos cada) 

Parte prática: no mínimo 3 

por período: Atividades de 

carácter prático não 

laboratorial (interpretação, 

questionários) 

Trabalho 

laboratorial/experimental: 

relatórios  

Trabalhos de pesquisa com 

apresentação oral 

Nota: o n.º de 

instrumentos de 

interpretação não deve 

ser superior aos restantes. 



 

 

 

Atitudes e 

Valores 

Desenvolvimento  pessoal e 
autonomia 

-Realiza as tarefas com autonomia.  

 

-Reformula, corrige, e tenta melhorar o seu  trabalho/as 

suas aprendizagens.  
 

-Realiza tarefas de reflexão e de autoavaliação com  rigor. 

E,F,G,H,J 

10 10 10 

Grelha de registo do 

trabalho realizado e das 

atitudes e valores 

observados. 

Relacionamento   

interpessoal 

-Coopera com o professor e com os colegas,  
contribuindo para o bom clima de aula.  
 

-Trabalha em equipa, colaborando com/ajudando os  seus pares em 
diferentes situações de aprendizagem. Intervém/comunica de forma 
correta, adequada e  oportuna. 

Responsabilidade e  integridade -Realiza as tarefas de acordo com as orientações.  Cumpre 
prazos na realização das atividades. Respeita as regras de 
conduta definidas. 

Cidadania e   

participação 

-Manifesta atitudes de respeito pela diversidade  humana e 
cultural.  
 
-Respeita o espaço envolvente/materiais, mantendo  hábitos de 

defesa/proteção do ambiente.  

 

-Demonstra atitudes de cuidado em relação à sua  saúde e 
segurança, bem como à dos outros. 



 

 

(*)  
Áreas de Competências do Perfil 

do aluno à Saída da Escolaridade 

Obrigatória (PASEO) 

A – Linguagem e textos; B – Informação e comunicação; C – Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico e pensamento criativo; E – Relacionamento 

interpessoal;  F – Desenvolvimento pessoal e autonomia; G – Bem-estar, saúde e ambiente; H – Sensibilidade estética e artística; I – Saber científico, técnico e tecnológico;   

J – Consciência e domínio do corpo 
Observações:  
a A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar. 
b A – Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial. 
c Indicar a tipologia e número de instrumentos de avaliação a aplicar em cada período letivo. 
 



 

 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 2021/2022 
Departamento: Matemática e Ciências 

Experimentais 
Grupo disciplinar: Biologia e Geologia Disciplina: Biologia Ano: 12.º 

 

Domínios de 

avaliação 

Organizador/Domínio 

Ponderaçõesa 

Instrumentos de 

recolha de 

informaçãoc Competências Descritores 

Áreas de  

Competências 

(PASEO)(*) A B C b  

Conhecimentos e 

Capacidades 

Conhecer factos, hipóteses, 

princípios e terminologia ou 

convenções científicas; 

Compreender conceitos; 

Interpretar e explicar situações 

ou informação em formatos 

diversos. 

Observar, descrever fenómenos, 

obter e interpretar dados, 

conhecer técnicas de trabalho e a 

manipulação de dispositivos; 

Planificar, executar e avaliar 

desenhos investigativos. 

Desenvolver atitudes face aos 

conhecimentos e aos trabalhos 

científicos e às implicações que 

daí decorrem para a forma como 

Pesquisar e sistematizar informações, integrando saberes 

prévios, para construir novos conhecimentos.  

Explorar acontecimentos, atuais ou históricos, que 

documentem a natureza do conhecimento científico.  

Interpretar estudos experimentais com dispositivos controlo e 

variáveis controladas, dependentes e independentes.  

Realizar atividades em ambientes exteriores à sala de aula 

articuladas com outras atividades práticas.  

Formular e comunicar opiniões críticas, cientificamente 

fundamentadas e relacionadas com Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente (CTSA).  

Articular conhecimentos de diferentes disciplinas para 

aprofundar tópicos de Biologia. 

A,B,C,D,E,H,I 50 

 

 

40 

50 

 

 

40 

 

  

 
 

90 

1 teste global por 

período, 100 minutos 

(200 pontos) 

 

1 Trabalho de projeto 

por período que pode 

incluir: 

Atividades 

práticas/experimentais 

ou laboratoriais  

Pesquisa com 

apresentação oral 

 

Questionários  

Ficha de aplicação de 

conhecimentos 



 

 

perspetivam a sua própria vida e 

a dos outros 

Atitudes e 

Valores 

● Desenvolvimento  
pessoal e autonomia 

-Realiza as tarefas com autonomia.  

-Reformula, corrige, e tenta melhorar o seu  
trabalho/as suas aprendizagens.  
-Realiza tarefas de reflexão e de autoavaliação com  rigor. 

E,F,G,H,J 

10 10 10 

 

Grelha de registo do 

trabalho realizado e das 

atitudes e valores 

observados. 

Relacionamento   

interpessoal 

-Coopera com o professor e com os colegas,  
contribuindo para o bom clima de aula.  
-Trabalha em equipa, colaborando com/ajudando os  seus 
pares em diferentes situações de aprendizagem. 
Intervém/comunica de forma correta, adequada e  oportuna. 

Responsabilidade e  
integridade 

-Realiza as tarefas de acordo com as orientações.  -
Cumpre prazos na realização das atividades. Respeita as 
regras de conduta definidas. 

Cidadania e   

participação 

-Manifesta atitudes de respeito pela diversidade  
humana e cultural.  
-Respeita o espaço envolvente/materiais, mantendo  hábitos 

de defesa/proteção do ambiente.  

-Demonstra atitudes de cuidado em relação à sua  saúde 
e segurança, bem como à dos outros. 

 



 

 

 

 

(*)  
Áreas de Competências do Perfil 

do aluno à Saída da Escolaridade 

Obrigatória (PASEO) 

A – Linguagem e textos; B – Informação e comunicação; C – Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico e pensamento criativo; E – Relacionamento 

interpessoal;  F – Desenvolvimento pessoal e autonomia; G – Bem-estar, saúde e ambiente; H – Sensibilidade estética e artística; I – Saber científico, técnico e tecnológico;   

J – Consciência e domínio do corpo 
Observações:  
a A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar. 
b A – Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial. 
c Indicar a tipologia e número de instrumentos de avaliação a aplicar em cada período letivo. 

  
 



 

 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 2021/2022 
Departamento: Matemática e Ciências 

Experimentais                                         
Grupo disciplinar: Biologia e Geologia Disciplina: Ciências Naturais Ano: CEF (1.º /2.º ano) 

 

Domínios de 

avaliação 

Organizador/Domínio 

Ponderaçõesa 

Instrumentos de 

recolha de 

informaçãoc Competências Descritores 

Áreas de  

Competências 

(PASEO)(*) A B C b  

Conhecimentos 

e Capacidades 

-Adquirir conhecimentos 

científicos que permitam ao 

aluno aplicar conhecimentos e 

técnicas no âmbito da sua 

atividade e a interpretar 

fenómenos e modelos 

científicos. 

- Desenvolver destrezas 

cognitivas em associação com 

o incremento do trabalho 

prático; 

- Compreender e aplicar 

conceitos; 

- Interpretar e explicar 

- Selecionar e organizar informação, a partir de fontes 

diversas e de forma cada vez mais autónoma, integrando 

saberes prévios para construir novos conhecimentos. 

- Descrever e classificar entidades e processos, 

selecionando e aplicando critérios pertinentes. 

- Construir modelos na representação e estudo de 

estruturas, sistemas e suas transformações. 

- Formular e comunicar opiniões críticas, cientificamente 

relacionadas com CTSA. 

- Reconhecer que a ciência é uma atividade humana com 

objetivos, procedimentos e modos de pensar próprios, 

através da exploração de acontecimentos, atuais ou 

históricos, que documentem a sua natureza. 

- Conhecer vocabulário e procedimentos específicos das 

disciplinas e áreas tecnológicas do curso. 

 

 

A,B,C,D,E,H,I 

50 

 

 

 

20  

50  

 

 

 

20 

 

 

 

70 

 

Mínimo de 1 teste por 

período 

 

 

Mínimo de 2 

elementos, de 

trabalho prático, por 

período, entre os 

seguintes: 

- trabalhos de 

pesquisa com 

apresentação oral; 

- atividades individuais 



 

 

situações ou informação em 

formatos diversos. 

- Observar, descrever 

fenómenos, obter e 

interpretar dados; 

- Conhecer e aplicar técnicas 

de trabalho e a manipulação 

de dispositivos; 

- Integrar saberes de diferentes disciplinas para 

aprofundar temáticas de Ciências Naturais de outras 

áreas tecnológicas específicas do curso. 

na sala de aula (fichas 

de trabalho, 

questionários, 

atividades práticas); 

Atitudes e 

Valores 

● Desenvolvimento 

pessoal e autonomia 

 

Realiza as tarefas com autonomia.  

Reformula, corrige, e tenta melhorar o seu  
trabalho/as suas aprendizagens.  
Realiza tarefas de reflexão e de autoavaliação com  
rigor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E,F,G,H,J 

6 6 6 

Grelha de registo do 

trabalho realizado e 

das atitudes e valores 

observados. 

● Relacionamento 

interpessoal 

 

Coopera com o professor e com os colegas,  
contribuindo para o bom clima de aula.  
Trabalha em equipa, colaborando com/ajudando os  
seus pares em diferentes situações de aprendizagem. 
Intervém/comunica de forma correta, adequada e  
oportuna. 

6 6 6 

 

● Responsabilidade e 

integridade 

 

Realiza as tarefas de acordo com as orientações.  
Cumpre prazos na realização das atividades. 
Respeita as regras de conduta definidas. 8 8 8 

 

● Cidadania e 

participação 

Manifesta atitudes de respeito pela diversidade  
humana e cultural.  
Respeita o espaço envolvente/materiais, mantendo  

hábitos de defesa/proteção do ambiente.  
Demonstra atitudes de cuidado em relação à sua  
saúde e segurança, bem como à dos outros. 

10 10 10 

 



 

 

(*)  

Áreas de Competências do 

Perfil do aluno à Saída da 

Escolaridade Obrigatória 

(PASEO) 

A – Linguagem e textos; B – Informação e comunicação; C – Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico e pensamento 

criativo; E – Relacionamento interpessoal;  F – Desenvolvimento pessoal e autonomia; G – Bem-estar, saúde e ambiente; H – Sensibilidade 

estética e artística; I – Saber científico, técnico e tecnológico;   

J – Consciência e domínio do corpo 

Observações:  
a A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar. 
b A – Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial. 
c Indicar a tipologia e número de instrumentos de avaliação a aplicar em cada período letivo. 



 

 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 2021/2022 
Departamento: Matemática e Ciências 

Experimentais                                         
Grupo disciplinar: 520 Disciplina: Biologia e Geologia  

Ano: 1.º TAF 

mód. 1,2,3 e 4 

 

Domínios de 

avaliação 

Organizador/Domínio 

Ponderaçõesa 

Instrumentos de 

recolha de 

informaçãoc Competências Descritores 

Áreas de  

Competências 

(PASEO)(*) A B C b  

Conhecimentos 

e Capacidades 

As áreas de competências a 

desenvolver devem 

promover: 

 o pensamento crítico e analítico, 

utilizando saberes específicos de 

Biologia e de Geologia, tendo em 

conta o carácter dinâmico da 

Ciência, da Tecnologia, da 

Sociedade e do Ambiente (CTSA), 

aceitando pontos de vista 

diferentes (A, B, C, D, E, F, G, I); 

 a mobilização do conhecimento 

previamente adquirido e a 

capacidade de, autonomamente, 

o relacionar com novos conceitos 

intra e interdisciplinares, 

identificando obstáculos e 

 

 

 Pesquisar e sistematizar informações, integrando 
saberes prévios, para construir novos conhecimentos.  

 Explorar acontecimentos, atuais ou históricos, que 
documentem a natureza do conhecimento científico 
e/ou temas de Geologia, tendo em conta o Perfil 
Profissional definido para cada curso.  

 Planificar, executar e interpretar atividades laboratoriais 
simples.  

 Comunicar resultados de trabalhos práticos, de forma 
organizada e diversificada  

 

 

 

 A, B, C, D, E, 

F, G, I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A, B, C, D, F, 

G, H, I); 

 

 

 

 

 

 

60 

 

30 

 

 

 

60 

 

30 

 

 

 

 

 

90 

 

1 Teste de avaliação 

escrito por módulo; 

 

1 (no mínimo) trabalho 

prático por módulo, que 

pode incluir:  

Questionários;  

Trabalhos de pesquisa; 

Atividades individuais na 

sala de aula. 



 

 

formas de os 

ultrapassar (A, B, C, D, F, G, H, I); 

 a experimentação e a 

comunicação das suas ideias, 

através de 

linguagem científica correta e 

expressa de diversas formas 

(oral, escrita, gráfica), 

possibilitando ao aluno avaliar e 

selecionar 

informação científica, formular 

hipóteses e tomar decisões 

fundamentadas no seu dia a dia 

(A, B, C, D, E, F, G, I); 

 o desenvolvimento de atitudes 

de autoestima e de 

autoconfiança, tomando 

consciência de si próprio e do 

mundo que o rodeia, 

mantendo relações positivas com 

os outros, em contextos de 

colaboração e entreajuda (D, E, 

F, G, H, J). 

 Articular conhecimentos de diferentes disciplinas/áreas 
de educação e formação para aprofundar tópicos de 
Biologia e /ou Geologia, numa perspetiva de Cidadania e 
Desenvolvimento e/ou relacionados com a 
especificidade do Curso Profissional de Técnico Auxiliar 
de Farmácia 

 

 

 

 

 

 (A, B, C, D, E, 

F, G, I); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D, E, F, G, H, 

J). 

Atitudes e 

Valores 

● Desenvolvimento pessoal 

e autonomia 

 

Realiza as tarefas com autonomia.  

Reformula, corrige, e tenta melhorar o seu  
trabalho/as suas aprendizagens.  
Realiza tarefas de reflexão e de autoavaliação com  rigor. 

 

 

10 
10 10 

Grelha de registo do 

trabalho realizado e das 

atitudes e valores 

observados. 

● Relacionamento 

interpessoal 

 

Coopera com o professor e com os colegas,  
contribuindo para o bom clima de aula.  
Trabalha em equipa, colaborando com/ajudando os  seus 
pares em diferentes situações de aprendizagem. 
Intervém/comunica de forma correta, adequada e  
oportuna. 

  



 

 

● Responsabilidade e 

integridade 

●  

Realiza as tarefas de acordo com as orientações.  
Cumpre prazos na realização das atividades. Respeita 
as regras de conduta definidas. 

  

● Cidadania e participação Manifesta atitudes de respeito pela diversidade  
humana e cultural.  
Respeita o espaço envolvente/materiais, mantendo  

hábitos de defesa/proteção do ambiente.  
Demonstra atitudes de cuidado em relação à sua  
saúde e segurança, bem como à dos outros. 

  

(*)  
Áreas de Competências do Perfil 

do aluno à Saída da Escolaridade 

Obrigatória (PASEO) 

A – Linguagem e textos; B – Informação e comunicação; C – Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico e pensamento criativo; E – Relacionamento 

interpessoal;  F – Desenvolvimento pessoal e autonomia; G – Bem-estar, saúde e ambiente; H – Sensibilidade estética e artística; I – Saber científico, técnico e tecnológico;   

J – Consciência e domínio do corpo 
Observações:  
a A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar. 
b A – Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial. 
c Indicar a tipologia e número de instrumentos de avaliação a aplicar em cada período letivo. 

 

 



 

 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 2021/2022 
Departamento: Matemática e Ciências 

Experimentais                                         
Grupo disciplinar: 520 

Disciplina: Biologia e Geologia 

/NBS/SSF  / Estudo do Movimento 
Ano: 1.º TAF /2-ºTD 

 

Domínios de 

avaliação 

Organizador/Domínio 

Ponderaçõesa 

Instrumentos de 

recolha de 

informaçãoc Competências Descritores 

Áreas de  

Competências 

(PASEO)(*) A B C b  

Conhecimentos 

e Capacidades 

As áreas de competências a 

desenvolver devem 

promover: 

 o pensamento crítico e analítico, 

utilizando saberes específicos de 

Biologia e de Geologia, tendo em 

conta o carácter dinâmico da 

Ciência, da Tecnologia, da 

Sociedade e do Ambiente (CTSA), 

aceitando pontos de vista 

diferentes (A, B, C, D, E, F, G, I); 

 a mobilização do conhecimento 

previamente adquirido e a 

capacidade de, autonomamente, 

o relacionar com novos conceitos 

intra e interdisciplinares, 

identificando obstáculos e 

 

 

 Pesquisar e sistematizar informações, integrando 
saberes prévios, para construir novos conhecimentos.  

 Explorar acontecimentos, atuais ou históricos, que 
documentem a natureza do conhecimento científico 
e/ou temas de Geologia, tendo em conta o Perfil 
Profissional definido para cada curso.  

 Planificar, executar e interpretar atividades laboratoriais 
simples.  

 Comunicar resultados de trabalhos práticos, de forma 
organizada e diversificada  

 

 

 

 A, B, C, D, E, 

F, G, I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A, B, C, D, F, 

G, H, I); 

 

 

 

 

 

 

60 

 

30 

 

 

 

60 

 

30 

 

 

 

 

 

90 

 

1 Teste de avaliação 

escrito por módulo 

 

1 (no mínimo) trabalho 

prático por módulo, que 

pode incluir:  

Questionários;  

Trabalhos de pesquisa; 

Atividades individuais na 

sala de aula. 



 

 

formas de os 

ultrapassar (A, B, C, D, F, G, H, I); 

 a experimentação e a 

comunicação das suas ideias, 

através de 

linguagem científica correta e 

expressa de diversas formas 

(oral, escrita, gráfica), 

possibilitando ao aluno avaliar e 

selecionar 

informação científica, formular 

hipóteses e tomar decisões 

fundamentadas no seu dia a dia 

(A, B, C, D, E, F, G, I); 

 o desenvolvimento de atitudes 

de autoestima e de 

autoconfiança, tomando 

consciência de si próprio e do 

mundo que o rodeia, 

mantendo relações positivas com 

os outros, em contextos de 

colaboração e entreajuda (D, E, 

F, G, H, J). 

 Articular conhecimentos de diferentes disciplinas/áreas 
de educação e formação para aprofundar tópicos de 
Biologia e /ou Geologia, numa perspetiva de Cidadania e 
Desenvolvimento e/ou relacionados com a 
especificidade do Curso Profissional de Técnico Auxiliar 
de Farmácia 

 

 

 

 

 

 (A, B, C, D, E, 

F, G, I); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D, E, F, G, H, 

J). 

Atitudes e 

Valores 

● Desenvolvimento pessoal 

e autonomia 

 

Realiza as tarefas com autonomia.  

Reformula, corrige, e tenta melhorar o seu  
trabalho/as suas aprendizagens.  
Realiza tarefas de reflexão e de autoavaliação com  rigor. 

 

 

10 
10 10 

Grelha de registo do 

trabalho realizado e das 

atitudes e valores 

observados. 

● Relacionamento 

interpessoal 

 

Coopera com o professor e com os colegas,  
contribuindo para o bom clima de aula.  
Trabalha em equipa, colaborando com/ajudando os  seus 
pares em diferentes situações de aprendizagem. 
Intervém/comunica de forma correta, adequada e  
oportuna. 

  



 

 

● Responsabilidade e 

integridade 

●  

Realiza as tarefas de acordo com as orientações.  
Cumpre prazos na realização das atividades. Respeita 
as regras de conduta definidas. 

  

● Cidadania e participação Manifesta atitudes de respeito pela diversidade  
humana e cultural.  
Respeita o espaço envolvente/materiais, mantendo  

hábitos de defesa/proteção do ambiente.  
Demonstra atitudes de cuidado em relação à sua  
saúde e segurança, bem como à dos outros. 

  

(*)  
Áreas de Competências do Perfil 

do aluno à Saída da Escolaridade 

Obrigatória (PASEO) 

A – Linguagem e textos; B – Informação e comunicação; C – Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico e pensamento criativo; E – Relacionamento 

interpessoal;  F – Desenvolvimento pessoal e autonomia; G – Bem-estar, saúde e ambiente; H – Sensibilidade estética e artística; I – Saber científico, técnico e tecnológico;   

J – Consciência e domínio do corpo 
Observações:  
a A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar. 
b A – Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial. 
c Indicar a tipologia e número de instrumentos de avaliação a aplicar em cada período letivo. 

 

 



 

 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 2021/2022 
Departamento: Matemática e Ciências 

Experimentais                                         
Grupo disciplinar: Biologia e Geologia Disciplina: Ciências Naturais/ PCH Ano: CEF (1.º /2.º ano) 

 

Domínios de 

avaliação 

Organizador/Domínio 

Ponderaçõesa 

Instrumentos de 

recolha de 

informaçãoc Competências Descritores 

Áreas de  

Competências 

(PASEO)(*) A B C b  

Conhecimentos 

e Capacidades 

-Adquirir conhecimentos 

científicos que permitam ao 

aluno aplicar conhecimentos e 

técnicas no âmbito da sua 

atividade e a interpretar 

fenómenos e modelos 

científicos. 

- Desenvolver destrezas 

cognitivas em associação com 

o incremento do trabalho 

prático; 

- Compreender e aplicar 

conceitos; 

- Interpretar e explicar 

- Selecionar e organizar informação, a partir de fontes 

diversas e de forma cada vez mais autónoma, integrando 

saberes prévios para construir novos conhecimentos. 

- Descrever e classificar entidades e processos, 

selecionando e aplicando critérios pertinentes. 

- Construir modelos na representação e estudo de 

estruturas, sistemas e suas transformações. 

- Formular e comunicar opiniões críticas, cientificamente 

relacionadas com CTSA. 

- Reconhecer que a ciência é uma atividade humana com 

objetivos, procedimentos e modos de pensar próprios, 

através da exploração de acontecimentos, atuais ou 

históricos, que documentem a sua natureza. 

- Conhecer vocabulário e procedimentos específicos das 

disciplinas e áreas tecnológicas do curso. 

 

 

A,B,C,D,E,H,I 

50 

 

 

 

20  

50  

 

 

 

20 

 

 

 

70 

 

Mínimo de 1 teste por 

período 

 

 

Mínimo de 2 

elementos, de 

trabalho prático, por 

período, entre os 

seguintes: 

- trabalhos de 

pesquisa com 

apresentação oral; 

- atividades individuais 



 

 

situações ou informação em 

formatos diversos. 

- Observar, descrever 

fenómenos, obter e 

interpretar dados; 

- Conhecer e aplicar técnicas 

de trabalho e a manipulação 

de dispositivos; 

- Integrar saberes de diferentes disciplinas para 

aprofundar temáticas de Ciências Naturais de outras 

áreas tecnológicas específicas do curso. 

na sala de aula (fichas 

de trabalho, 

questionários, 

atividades práticas); 

Atitudes e 

Valores 

● Desenvolvimento 

pessoal e autonomia 

 

Realiza as tarefas com autonomia.  

Reformula, corrige, e tenta melhorar o seu  
trabalho/as suas aprendizagens.  
Realiza tarefas de reflexão e de autoavaliação com  
rigor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E,F,G,H,J 

6 6 6 

Grelha de registo do 

trabalho realizado e 

das atitudes e valores 

observados. 

● Relacionamento 

interpessoal 

 

Coopera com o professor e com os colegas,  
contribuindo para o bom clima de aula.  
Trabalha em equipa, colaborando com/ajudando os  
seus pares em diferentes situações de aprendizagem. 
Intervém/comunica de forma correta, adequada e  
oportuna. 

6 6 6 

 

● Responsabilidade e 

integridade 

 

Realiza as tarefas de acordo com as orientações.  
Cumpre prazos na realização das atividades. 
Respeita as regras de conduta definidas. 8 8 8 

 

● Cidadania e 

participação 

Manifesta atitudes de respeito pela diversidade  
humana e cultural.  
Respeita o espaço envolvente/materiais, mantendo  
hábitos de defesa/proteção do ambiente.  
Demonstra atitudes de cuidado em relação à sua  
saúde e segurança, bem como à dos outros. 

10 10 10 

 



 

 

(*)  

Áreas de Competências do 

Perfil do aluno à Saída da 

Escolaridade Obrigatória 

(PASEO) 

A – Linguagem e textos; B – Informação e comunicação; C – Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico e pensamento 

criativo; E – Relacionamento interpessoal;  F – Desenvolvimento pessoal e autonomia; G – Bem-estar, saúde e ambiente; H – Sensibilidade 

estética e artística; I – Saber científico, técnico e tecnológico;   

J – Consciência e domínio do corpo 

Observações:  
a A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar. 
b A – Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial. 
c Indicar a tipologia e número de instrumentos de avaliação a aplicar em cada período letivo. 


