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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS – ANO LETIVO 2016 /2017 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2.º e 3.º CICLOS 

          
CRITÉRIOS COMUNS 

a) Em todas as disciplinas do Departamento realizar-se-ão, em cada período letivo, no mínimo, dois instrumentos de avaliação formal;  

 

b) A avaliação dos alunos será efetuada numa vertente formativa, ao longo do ano letivo, recorrendo a instrumentos de recolha de 

informação e numa vertente sumativa, no final de cada período letivo, valorizando sempre a evolução do aluno; 

 

c) Em simultâneo com a realização dos testes e trabalhos, a avaliação far-se-á com recurso a instrumentos de verificação adequados 

para o efeito, nomeadamente grelhas de observação, escalas de verificação, entre outros, sendo o respetivo peso incluído na 

avaliação global de cada período; 

 

d) Os trabalhos poderão ser individuais ou de grupo, ficando ao critério de cada docente o tipo de trabalho a desenvolver, desde que 

na sua totalidade tenham um peso de 15 %; 

 

e) A Classificação atribuída, no final do 1.º período letivo, às disciplinas de cada grupo disciplinar, será obtida com base nos 

diferentes pesos, pertencentes aos domínios cognitivo e atitudinal; 

 

f) A Classificação atribuída no final do 2.º e 3.º períodos letivos será obtida com base nos diferentes pesos, pertencentes aos 

domínios cognitivo e atitudinal que se registaram até ao final do respetivo período; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

g) A informação aos Alunos e Encarregados de Educação sobre a classificação obtida nos testes será apenas qualitativa e de acordo 

com a nomenclatura seguinte: 

 

 

 



AVALIAÇÃO (%) QUANTITATIVA QUALITATIVA 

0 - 19 1 Fraco 

20 - 49 2 Insuficiente 

50 - 69 3 Suficiente 

70 - 89 4 Bom 

90 - 100 5 Muito Bom 

DOMINIO COGNITIVO ----------------- 80% 

1 – Fichas de Avaliação -----------------------------------------------------  60% 

2 – Trabalhos Individuais / Grupo -------------- ---------------------------15 % (*) (Fichas de trabalho / Tarefas, Relatórios, Trabalhos de      

                                                                                                                                                                        Exploração e Investigação, ou outros que o professor entender) 

       Nota: A avaliação dos trabalhos poderá ser distribuída da seguinte forma: conteúdo do trabalho (10%) e TIC (5%)  

3 – Expressão e Compreensão da Língua Portuguesa -----------------------5% 

 

DOMINIO ATITUDINAL ----------------------------------------------------- 20% 

1 – Pontualidade ---------------------------------------------------------------  3 % 

2 – Comportamento ------------------------------------------------------------7 %  

3 – Trabalho em sala de aula -------------------------------------------------7% (**) 

4 – Material -------------------------------------------------------------------- 3% 
 

DOMINIO COGNITIVO (80 %) 

 

DOMINIO ATITUDINAL (20 %)  

 

 

TOTAL 

 

 

100% 

Fichas de 
Avaliação 

Trabalhos 
Individuais/ 

Grupo 

Expressão e 

Compreensão 
da Língua 

Portuguesa 

Pontualidade Comportamento  
Trabalho em sala 

de aula (**) 

 
Material 

60 % 15 % 5 %  3% 

 

 7% 

 

 7% 

 

3% 

 

(*) Caso não sejam propostos Trabalhos Individuais / Grupo, a percentagem de 15 % reverterá a favor das Fichas de Avaliação. 
(**) Atividades práticas e/ou laboratoriais, participação oral, resolução de exercícios /problemas, relatórios, sínteses descritivas, comunicação oral e/ou escrita, 

elaboração de mapa de conceitos, cooperação com os colegas, capacidade de raciocínio, autonomia, partilha de conhecimento.  

 
 


