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ESCOLA SECUNDÁRIA INFANTA D. MARIA 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Ano letivo 2017/18 

Biologia e Geologia - 10º e 11º 

Biologia – 12º 

Ensino Secundário  

Os critérios de avaliação constituem referenciais comuns dos professores deste grupo de 

recrutamento, sendo a avaliação baseada, no mínimo, em dois momentos formais de avaliação por 

período. 

A avaliação, por período, está dividida em três parâmetros: dimensão teórica, dimensão 

prática e comportamento.  

1. Dimensão teórica (65%)  

Para efeitos de classificação de final de período, aplica-se a percentagem de 65% à média das 

classificações dos testes realizados. Na disciplina de Biologia, 12º ano, por período, um dos testes 

pode ser substituído por um trabalho de pesquisa/investigação. 

2. Dimensão prática (30%), subdividida em duas componentes: observação do trabalho de 

aula (5%) e teste escrito (25%), perfazendo os 30% desta dimensão 

Os parâmetros de avaliação da componente observação do trabalho de aula são as seguintes: 

            . Realiza a atividade prática de modo organizado; 

            . Cumpre corretamente as instruções fornecidas; 

            . Revela conhecimentos dos materiais laboratoriais; 

            . Manuseia corretamente os materiais laboratoriais; 

                       . Recolhe dados e exprime de forma fundamentada as suas opiniões; 

                   . Utiliza uma linguagem científica adequada; 

                                . Interpreta textos, figuras, esquemas, gráficos, tabelas e experiências; 

                                . Participa em saídas de estudo e em palestras; 

                                . Recolhe e trata informação para construção de posters/exposições; 

                                . Apresenta trabalhos, quer por escrito, quer oralmente. 
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Em cada período, no teste escrito, pretende-se que o aluno: 

           . Interprete textos, dados, gráficos, tabelas, experiências e resultados científicos; 

 . Aplique uma metodologia experimental e investigativa (problematizar, formular 

hipóteses, testar hipóteses, discutir resultados e tirar conclusões). 

 

3. Comportamento (5%) 

         Os parâmetros de avaliação desta dimensão são os seguintes: 

                    . Respeita as instruções do professor; 

                    . Interesse; 

                    . Responsabilidade; 

 

   Nos 10° e 11° anos a disciplina de Biologia e Geologia é constituída por duas componentes de 

natureza diferente. Assim, não se justifica falar em progressão na aprendizagem dos conteúdos, ao 

longo do ano, mas sim numa avaliação global. 

 

Nota: Nos testes do 11º ano serão incluídos conteúdos relativos ao 10º ano, como forma de 
preparação para o exame nacional. 
 
 
 

 


