
    

Agrupamento de Escolas de Mirandela  
Critérios específicos de avaliação 

 

Ensino Básico - 2º Ciclo 

Ciências Naturais – 6 º ano 

A avaliação das aprendizagens deve assumir um caráter essencialmente formativo e contínuo, para que o aluno tome consciência das suas potencialidades e das suas dificuldades, 

procurando ultrapassá-las, através de uma reflexão sistemática baseada no feedback do professor. 

O processo de ensino e aprendizagem pretende o desenvolvimento de aprendizagens específicas que permitam ao aluno mobilizar competências e valores essenciais na sua interação 

consciente, intencional e responsável com os diversos meios que o rodeiam. As competências são combinações complexas de conhecimentos, capacidades e atitudes, agrupadas 

em diversas áreas (A, B, C, D, E, F, G, H e J ) consoante a sua especificidade. Os valores (a, b, c, d, e) são entendidos como orientações segundo as quais determinadas crenças, 

comportamentos e ações são definidos como adequados e desejáveis. As Áreas de Competências e os Valores estão explicitados nos Critérios Gerais de Avaliação do Agrupamento 

de Escolas de Mirandela. 

O perfil do aluno, bem como as respetivas competências, áreas de competências, descritores, aprendizagens específicas e valores encontram-se definidos nos critérios gerais de 

avaliação. Do mesmo modo, as aprendizagens essenciais abordadas nesta disciplina figuram nos respetivos documentos curriculares. 

Dimensões 1 Parâmetros Instrumentos e Técnicas Ponderação 

Conhecimentos e 

Capacidades 

(75%) 

• Selecionar e organizar informação a partir de fontes diversas, integrando saberes prévios para construir 

novos conhecimentos. (A,B,C,D,F,G,H,I e J) 

•  Descrever e classificar entidades e processos com base em critérios, compreendendo a sua pertinência. 

(A,B,C,D,E,H,I e J) 

•  Construir explicações científicas baseadas em conceitos e evidências científicas, obtidas através da 

realização de atividades práticas diversificadas – laboratoriais, de campo, de pesquisa, experimentais - 

planeadas para responder a problemas. (A,B,C,D,F,G,H,I e J) 

• Construir, usar, discutir e avaliar modelos que representem estruturas e sistemas. (A,B,C,D,E,F,H e J) 

•  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. 

(A,B,C,D,E,F,H, I e J) 

• Aplicar as competências desenvolvidas em problemáticas atuais e em novos contextos. (A,B,C,D,E,F,I e J) 

• Formular e comunicar opiniões críticas e cientificamente relacionadas com Ciência, Tecnologia, Sociedade e 

Ambiente (CTSA).(A,B,C,D,E,G,I e J) 

• Integrar saberes de diferentes disciplinas para aprofundar temáticas de Ciências Naturais. (A,B,C,D,E,F,G.H.I 

e J) 

•  Interpretar problemáticas do meio com base em conhecimentos adquiridos. (A,B,C,D,F,G,H e I) 

•  Desenvolver uma atitude crítica construtiva que conduza à melhoria das condições de vida e da saúde 

individual e coletiva. (A,B,C,D,E,F,G,H e I) 

 

 

Testes teóricos  

Testes interativos 

 

(TT) 50 % 

 

Questões de aula 

Trabalhos de Pesquisa 

Relatórios 

Apresentação de trabalhos 

 

(QA) 20 % 

  

Registo e organização de 

dados 

 

(RD) 5 % 

     

1 Tal como definidos no Perfil do Aluno à Saída do Ensino Obrigatório  



 

 

1 Tal como definidos no Perfil do Aluno à Saída do Ensino Obrigatório    2 Todos os parâmetros desta dimensão apresentam o mesmo peso relativo entre si. 

 

 

As atividades desenvolvidas nos Domínios de Autonomia Curricular (DAC) procuram desenvolver aprendizagens específicas e essenciais de uma forma transversal, mobilizando para 

o efeito a participação de várias disciplinas. A avaliação do desempenho dos alunos deve ser feita ao nível das várias disciplinas mobilizadas. Assim, a planificação dessas atividades 

deve definir a forma como a avaliação dos alunos vai ser implementada em cada uma das disciplinas participantes, aplicando os parâmetros, instrumentos e técnicas de avaliação 

descritos nos respetivos critérios específicos de avaliação. 

 

 

A classificação final de cada período deverá ser feita com base na soma ponderada das médias aritméticas dos elementos de avaliação, registados desde o início do ano letivo, de 

acordo com a equação seguinte: 

𝑪𝒍𝒂𝒔𝒔𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂çã𝒐 = 𝑻𝑻 ∗ 𝟓𝟎 + 𝑸𝑨 ∗ 𝟐𝟎% +𝑹𝑫 ∗ 𝟓%+ 𝑨𝑻 ∗ 𝟐𝟓% 

 

Estes critérios serão aplicados em qualquer tipologia de ensino: regime presencial, misto ou não presencial. 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico em  26 /10 /2020  

Dimensões 1 Parâmetros Instrumentos e Técnicas Ponderação 

Atitudes 2  

(25%) 

 

É pontual e assíduo. (D, E, F e G) 

Cumpre os prazos estabelecidos para a realização das tarefas. (B, C, D, E, F) 

Colabora e participa na aula (A, B, E, F e I) 

Autoavalia o seu desempenho. (D, E, F e G) 

Está atento nas aulas. (B, C, D, E e F) 

Realiza as tarefas propostas. (A, B, C, D, F, G, H e I) 

Revela um comportamento adequado respeitando e cumprindo regras de convivência e 

de trabalho. (D, E, F e G) 

Revela consciência cívica e respeito pelo outro e pela escola. (E, F, G e J) 

 

Grelhas de registo e 

observação de atitudes  
(AT) 25 % 

     


