Física e Química A - Secundário
Critérios de Avaliação
Ano Letivo 2016/2017
10º Ano
75%
Testes de Avaliação

160 Pontos

Cognitivo

16 Valores
90%
180 Pontos

Domínio

18 Valores

⇨ Trabalhos de Pesquisa/Investigação
⇨ Grelha de observação das aulas laboratoriais
⇨ Questionários sobre as atividades experimentais

5%
10 Pontos
1 Valor
10%

⇨

Testes teórico-práticos

10 Pontos
1 Valor

Atitudes e Valores

⇨ Postura/Cumpre normas
⇨ Revela autonomia na resolução de problemas
⇨ Intervém de forma pertinente no decurso da aula
⇨ Realiza o TPC

10%
20 Pontos
2 Valores

11º Ano
80%
Testes de Avaliação

170 Pontos

95%
190 Pontos
19 Valores

⇨ Trabalhos de Pesquisa/Investigação
⇨ Grelha de observação das aulas laboratoriais
⇨ Questionários sobre as atividades experimentais

5%
10 Pontos
1 Valor
10%

⇨

Testes teórico-práticos

10 Pontos
1 Valor

Atitudes e Valores

Domínio

Cognitivo

17 Valores

⇨ Postura/Cumpre normas
⇨ Revela autonomia na resolução de problemas
⇨ Intervém de forma pertinente no decurso da aula
⇨ Realiza o TPC

5%
10 Pontos
1 Valor
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⇨ De acordo com a Portaria 244/2011 de 21 de Junho, nos testes de avaliação, a componente prática
e/ou experimental tem um peso mínimo de 30% (60 pontos).
⇨ Os testes de avaliação são classificados de acordo com os critérios gerais e específicos de correção dos
Exames Nacionais (GAVE).
⇨ Todos os itens especificados na mesma célula têm a mesma ponderação na classificação.
⇨ Atividades práticas de sala de aula, Trabalhos de Pesquisa/Investigação e Questionários terão critérios
e grelhas específicas de correção.
⇨ Atividades práticas de sala de aula, Trabalhos de Pesquisa/Investigação e Questionários podem ser
realizados individualmente ou em grupo, de acordo com a solicitação do professor.
⇨ Em substituição dos relatórios convencionais realizados em casa os alunos realizam uma avaliação
sobre a atividade laboratorial desenvolvida, materializada num teste teórico-prático em 2 ou 3
momentos de avaliação durante o ano letivo. Em cada teste teórico-prático, incidente em 1 ou mais
atividades laboratoriais e com a duração de 50 min, as questões de escolha múltipla deverão ser
cotadas com 16 pontos.
⇨ Sempre que adequado, será elaborada uma grelha específica de observação das Atividade
Laboratoriais.
⇨ Avaliação da língua portuguesa:


A avaliação da competência de comunicação escrita/expressão escrita em língua portuguesa é 10%
da cotação total sempre que haja apresentação escrita de trabalhos.



A avaliação da competência de comunicação oral/expressão oral em língua portuguesa é 10% da
cotação total sempre que haja apresentação oral de trabalhos.
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