Departamento de Ciências Experimentais
Critérios de Avaliação
Ensino Básico
Ciências Naturais - 6º ANO
Ano Letivo: 2017/2018
DOMÍNIOS

(%)

CAPACIDADES

APRENDIZAGENS
CONHECIMENTOS/CAPACIDADES

•

80%

Aquisição
dos
conhecimentos
específicos da disciplina
de Ciências Naturais.
Aplicação dos diferentes
conhecimentos
científicos.
Articulação dos saberes e
conhecimentos.
Articulação dos saberes e
conhecimentos
no
contexto da sala de aula.
Aplicação dos diferentes
conhecimentos,
num
contexto
prático/laboratorial/expe
rimental.
Aprendizagens de caráter
transversal e de natureza
instrumental.

•
•
•
•
•

COMPORTAMENTO, ATITUDES E VALORES

•
•
•
•
20%

•
Organização do Aluno na
sua aprendizagem
•
•
Relacionamento
interpessoal e de grupo

INSTRUMENTOS/MEIOS

Prova Escrita
de Avaliação
[1]

Trabalho
Prático
Laboratorial/Ex
perimental com
Relatório [1]
Trabalho
de
Pesquisa [1]

Grelhas de
observação
periódica
•
•

Empenho do Aluno na
aprendizagem

INDICADORES
Adquirir
e
aplicar
os
conhecimentos
face
às
competências
gerais
definidas pela área do saber.
Articular
saberes
e
conhecimentos
para
compreender a realidade.
Articulação dos saberes e
conhecimentos no contexto
da sala de aula.
Aplicação
dos
diferentes
conhecimentos,
num
contexto prático/laboratorial
Formar para a cidadania
Utilizar a língua portuguesa
em diferentes situações e
comunicar e utilizar as TIC
(tecnologias de informação e
comunicação

•

•

Ser pontual.
Revelar hábitos de estudo e
de trabalho autónomo.
Mostrar
empenho
e
participação nas atividades
propostas
Realizar
os
trabalhos
propostos com regularidade.
Manifestar
atitudes
de
curiosidade e interesse.
Avaliar criticamente o seu
trabalho.
Apresentar o material
necessário.
Apresentar o caderno diário
organizado.
Respeitar as convicções e
atitudes dos outros.
Manifestar atitudes de
cooperação, sentido de
liberdade e
responsabilidade.
Respeitar a comunidade
escolar.

45%

15%

15%

5%

10%

▪ Grelhas de
observação
periódica
▪ Grelha de
Autoavaliação
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5%

5%

