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A disciplina de Biologia do 12º ano, da forma que se encontra planificada, presta-se a um 

exercício preponderante da avaliação formativa, uma vez que se pretende o desenvolvimento 

de aprendizagens essenciais transversais (AET) e de competências do perfil do aluno à saída do 

ensino obrigatório (PA)... 

o que foram menos trabalhados nos anos anteriores, 

o nos quais os alunos revelam ainda algumas dificuldades, 

o para os quais a disciplina de biologia pode dar um maior contributo.  

As estratégias de aprendizagem são essencialmente baseadas no trabalho cooperativo e focadas 

nas AET definidas no documento oficial das AE, nomeadamente: 

a) Pesquisar e sistematizar informações, integrando saberes prévios, para construir novos 

conhecimentos.  

b) Explorar acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a natureza do 

conhecimento científico.  

c) Interpretar estudos experimentais com dispositivos controlo e variáveis controladas, 

dependentes e independentes.  

d) Realizar atividades em ambientes exteriores à sala de aula articuladas com outras 

atividades práticas.  

e) Formular e comunicar opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e relacionadas 

com Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA).  

f) Articular conhecimentos de diferentes disciplinas para aprofundar tópicos de Biologia. 

Através do desenvolvimento destas ações educativas, espera-se que os alunos desenvolvam 

efetivamente as competências do PA. Para tal, a avaliação formativa tem um papel fundamental, 

já que se pretende que o aluno identifique as competências nas quais tem mais dificuldade e as 

trabalhe ao longo do ano, identificando os progressos que vai fazendo e escolhendo as tarefas 

ou estratégias que melhor servem os seus objetivos de aprendizagem. Ou seja, trata-se de uma 

avaliação de proximidade, centrada na aprendizagem.  

Assim, os instrumentos de avaliação aplicam-se às tarefas desenvolvidas pelos alunos (processo 

e produto final). Previamente ao início de cada tarefa, será negociado com os alunos/grupos 

de alunos o(s) instrumento(s) de avaliação a utilizar. Assim, os instrumentos de avaliação serão 

diversificados, adaptando-se aos diferentes contextos de aprendizagem e/ou comunicação do 

que se aprendeu, e que constam da planificação da disciplina. Encontram-se em anexo os 

instrumentos de avaliação mais comuns a utilizar nesta disciplina, contudo eles não devem 



limitar a utilização de outras formas mais qualitativas de avaliação, baseadas na discussão crítica 

do desempenho de cada aluno ou grupo de alunos, identificando progressos e dificuldades e 

discernindo as melhores estratégias para as futuras aprendizagens.  

Em cada momento de avaliação sumativa (final dos 1º, 2º e 3º períodos) faz-se uma síntese do 

que o aluno conseguiu até ao momento, em quantidade e qualidade de trabalho produzido, 

assim como em relação ao progresso alcançado ao nível das competências que eram objeto das 

aprendizagens. Assim, não se propõem fórmulas de cálculo de médias ponderadas, mas uma 

reflexão de proximidade que inclui autoavaliação e heteroavaliação, geralmente com apoio das 

grelhas de avaliação preenchidas até ao momento (ver anexo).  

 

A experiência dos anos letivos 2017-18 a 2019-20 confirmou que estes critérios de avaliação: 

o São mais difíceis de aplicar, pois implicam muito tempo de interação do professor com 

cada grupo e com cada aluno; 

o São mais eficazes na motivação dos alunos, sobretudo os que têm mais dificuldades; 

o Geram alguma insegurança nos alunos numa fase inicial, por apresentarem um formato 

ao qual não estão habituados; 

o Vencida a desconfiança inicial, tornam-se um processo pacífico e que contribui para 

aprofundar a relação pedagógica e promover significativamente os progressos dos 

alunos. 

 

Assim, todos os momentos de avaliação ao longo do período são formativos e visam ajudar o 

aluno a alcançar os objetivos que traçou para a sua aprendizagem: 

No início do processo: 

o O que queremos aprender? 

o O que já sabemos? 

o Como queremos aprender? 

Durante o processo: 

o Estamos a perseguir o objetivo definido? Se não, o que temos de fazer? 

o Estamos a realizar as tarefas que programámos? 

o Estamos a cumprir a calendarização? 

o O plano deve ser alterado? Porquê? De que modo? 

o O que estamos a aprender? 

o Como estamos a trabalhar? 

o Que dificuldades temos encontrado? 

o Como está a funcionar o grupo? 

No final do processo: 

o Foi encontrada resposta para a questão? 

o De que forma? 

o Como decorreu o processo? 

o Que resultados se obtiveram? 

o Que competências foram realmente desenvolvidas? 

o Que aprendizagens realizadas? 

o Qual a qualidade dos resultados/ produto? 

o Como correu a apresentação do produto final? 

o Como decorreu o trabalho dos intervenientes? 

o Como se processou a articulação com outros saberes? 

o Para onde seguir agora?  



As competências a avaliar contemplam as áreas do Perfil do aluno à saída do ensino obrigatório, 

de forma especial as que se relacionam mais com as AE desta disciplina, nomeadamente: 

 

As competências associadas ao Saber científico, técnico e tecnológico (centrado nas 

aprendizagens do programa de Biologia do 12º ano, não excluindo outras aprendizagens de 

Biologia ou de outras disciplinas, que se revelem importantes para os projetos de trabalho a 

desenvolver pelos alunos), que implicam que os alunos sejam capazes de: 

1. Compreender processos e fenómenos científicos que permitam a tomada de decisão e 

a participação em fóruns de cidadania; 

2. Manipular e manusear materiais e instrumentos diversificados para controlar, utilizar, 

transformar, imaginar e criar produtos e sistemas; 

3. Executar operações técnicas, segundo uma metodologia de trabalho adequada, para 

atingir um objetivo ou chegar a uma decisão ou conclusão fundamentada, adequando 

os meios materiais e técnicos à ideia ou intenção expressa; 

4. Adequar a ação de transformação e criação de produtos aos diferentes contextos 

naturais, tecnológicos e socioculturais, em atividades experimentais, projetos e 

aplicações práticas desenvolvidos em ambientes físicos e digitais. 

As competências associadas a Linguagens e textos implicam que os alunos sejam capazes de: 

5. Utilizar de modo proficiente diferentes linguagens e símbolos associados às tecnologias, 

à matemática e à ciência; 

6. Aplicar estas linguagens de modo adequado aos diferentes contextos de comunicação, 

em ambientes analógico e digital; 

7. Dominar capacidades nucleares de compreensão e de expressão nas modalidades oral, 

escrita, visual e multimodal. 

As competências associadas a Informação e comunicação, que implicam que os alunos sejam 

capazes de: 

8. Utilizar e dominar instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar, validar 

e mobilizar informação, de forma crítica e autónoma, verificando diferentes fontes 

documentais e a sua credibilidade; 

9. Transformar a informação em conhecimento; 

10. Colaborar em diferentes contextos comunicativos, de forma adequada e segura, 

utilizando diferentes tipos de ferramentas (analógicas e digitais), com base nas regras 

de conduta próprias de cada ambiente. 

As competências associadas a Raciocínio e resolução de problemas, que implicam que os alunos 

sejam capazes de: 

11. Interpretar informação, planear e conduzir pesquisas; 

12. Gerir projetos e tomar decisões para resolver problemas; 

13. Desenvolver processos conducentes à construção de produtos e de conhecimento, 

usando recursos diversificados. 

As competências associadas a Pensamento crítico e pensamento criativo, que implicam que os 

alunos sejam capazes de: 



14. Pensar de modo abrangente e em profundidade, de forma lógica, observando, 

analisando informação, experiências ou ideias, argumentando com recurso a critérios 

implícitos ou explícitos, com vista à tomada de posição fundamentada; 

15. Convocar diferentes conhecimentos, de matriz científica e humanística, utilizando 

diferentes metodologias e ferramentas para pensarem criticamente; 

16. Prever e avaliar o impacto das suas decisões; 

17. Desenvolver novas ideias e soluções, de forma imaginativa e inovadora, como resultado 

da interação com outros ou da reflexão pessoal, aplicando-as a diferentes contextos e 

áreas de aprendizagem 

As competências associadas a Relacionamento interpessoal, que implicam que os alunos sejam 

capazes de: 

18. Adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e 

competição; 

19. Trabalhar em equipa e usar diferentes meios para comunicar presencialmente e em 

rede; 

20. Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e argumentar, negociar e aceitar 

diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas formas de estar, olhar e participar na 

sociedade. 

As competências associadas a Desenvolvimento pessoal e autonomia, que implicam que os 

alunos sejam capazes de: 

21. Identificar áreas de interesse e de necessidade de aquisição de novas competências; 

22. Consolidar e aprofundar as competências que já possuem, numa perspetiva de 

aprendizagem ao longo da vida; 

23. Estabelecer objetivos, traçar planos e concretizar projetos, com sentido de 

responsabilidade e autonomia. 

As competências associadas a Bem-estar, saúde e ambiente, que implicam que os alunos sejam 

capazes de: 

24. Adotar comportamentos que promovem a saúde e o bem-estar, designadamente nos 

hábitos quotidianos, na alimentação, nos consumos, na prática de exercício físico, na 

sexualidade e nas suas relações com o ambiente e a sociedade; 

25. Compreender os equilíbrios e as fragilidades do mundo natural na adoção de 

comportamentos que respondam aos grandes desafios globais do ambiente; 

26. Manifestar consciência e responsabilidade ambiental e social, trabalhando 

colaborativamente para o bem comum, com vista à construção de um futuro 

sustentável. 

 

Odemira, setembro de 2020 

Grupo disciplinar de Ciências Naturais/Biologia Geologia 
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ANEXO AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE BIOLOGIA 12º ANO 

 

GRELHAS DE AVALIAÇÃO 

 

 



Grelha de observação do trabalho laboratorial (perfil do aluno – 1, 3, 6, 8, 9, 11, 14) 

 
1 – Fraco/poucas vezes 
2 – Suficiente/geralmente 
3 – Bom/sempre ou quase sempre 
 
 1

. 

2
. 

                        

Utiliza os espaços e equipamentos 
com cuidado e segurança 

                          

Domina as técnicas laboratoriais que 
utiliza 

                          

Trabalha com rigor nos 
procedimentos e medições 

                          

Mostra curiosidade e iniciativa 

                          

É autónomo 

                          

Gere bem o tempo 

                          

Contribui para um bom ambiente de 
trabalho 

                          

Identifica e tenta ultrapassar 
dificuldades ou resolver imprevistos 

                          

Compreende o significado das ações 
que realiza ou interpreta o que está 
a observar 

                          

Compreende o objetivo de 
aprendizagem das ações que está a 
realizar 

                          

 



AVALIAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO COOPERATIVO 

Nome do aluno que está a avaliar - __________________________________________________________________ 
Tema do trabalho em grupo ___________________________________________________ data ____/____/_______ 

Avalia a organização das tarefas e do dossier de grupo, atribuindo a cada item uma classificação: 
1 (poucas vezes ou fraco)  
2 (algumas vezes ou suficiente)  
3 (sempre ou muito bom) 
 

 
 

Pontuação 
máxima 

Pontuação 
proposta 

O grupo tem uma lista de tarefas a realizar nas próximas semanas 1  

A lista de tarefas tem uma calendarização 1  

Cada tarefa tem um responsável, ainda que haja tarefas a realizar por mais que um aluno 1  

O grupo conseguiu formas de recuperar atrasos na realização das tarefas, de forma a 
manter a calendarização o mais possível 

1 
 

O grupo estabeleceu formas de comunicação não presencial fácil entre todos 1  

O grupo tem uma plataforma virtual de partilha de documentos 1  

O dossier tem uma identificação na lombada 1  

O dossier tem separadores com títulos significativos 1  

Os documentos inseridos no dossier têm data e autor  1  

O dossier contém os elementos mais importantes do trabalho 1  

Total: 10  

Observações – identifica dificuldades que sentiram e forma de as ultrapassar 
 
 
 
 

 
 

AVALIAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO COOPERATIVO 

Nome do aluno que está a avaliar - __________________________________________________________________ 
Tema do trabalho em grupo ___________________________________________________ data ____/____/_______ 

Avalia a organização das tarefas e do dossier de grupo, atribuindo a cada item uma classificação: 
1 (poucas vezes ou fraco)  
2 (algumas vezes ou suficiente)  
3 (sempre ou muito bom) 
 

 
 

Pontuação 
máxima 

Pontuação 
proposta 

O grupo tem uma lista de tarefas a realizar nas próximas semanas 1  

A lista de tarefas tem uma calendarização 1  

Cada tarefa tem um responsável, ainda que haja tarefas a realizar por mais que um aluno 1  

O grupo conseguiu formas de recuperar atrasos na realização das tarefas, de forma a 
manter a calendarização o mais possível 

1 
 

O grupo estabeleceu formas de comunicação não presencial fácil entre todos 1  

O grupo tem uma plataforma virtual de partilha de documentos 1  

O dossier tem uma identificação na lombada 1  

O dossier tem separadores com títulos significativos 1  

Os documentos inseridos no dossier têm data e autor  1  

O dossier contém os elementos mais importantes do trabalho 1  

Total: 10  

Observações – identifica dificuldades que sentiram e forma de as ultrapassar 
 
 
 
 

 



AVALIAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ORAL DE PROJETO CIENTÍFICO 
 

TEMA:_________________________________________________ TURMA: _____ Data:_____/_____/_______ tempo limite 15 MINUTOS 

Domínio 
(e perfil do aluno, 
ver numeração no 

verso da folha) 

Item a avaliar 

P
o

n
to

s 

 

 
Nome dos alunos: 

 
 

   

CONTEÚDO 
(1, 2, 3, 4, 7, 8, 

10, 11, 13) 

Título adequado 0,5  

Objetivo/problema a investigar claramente formulado e evidenciado 0,5  

Introdução com um resumo do essencial das leituras feitas sobre o assunto 1  

Procedimento claro e conciso, com um esquema que facilita a sua compreensão 1.5  

Resultados apresentados de forma sucinta e clara 1.5  

Discussão aprofundada e fundamentada, conduzindo claramente à conclusão 1.5  

Conclusão curta e expressando as ideias principais 1  

Há uma sequência lógica na apresentação – boa estruturação da apresentação  1  

Lista de bibliografia bem-feita 0.5  

Respondeu claramente às questões da audiência 1  

AUXILIARES DE 
APRESENTAÇÃO 

(2, 3, 4, 7, 10, 13) 

Contêm elementos relevantes, adequados ao conteúdo e facilitadores da compreensão das ideias a transmitir  0,5  

Revelam criatividade e originalidade, cativando a atenção do público 0,5  

As fotografias e outros recursos contêm legenda e a fonte (respeito pelos direitos de autor) 0,5  

Os materiais projectados têm pouco texto, predominam imagens, tópicos, esquemas… 0,5  

Não há erros ortográficos na escrita e a redação é correta 0,5  

As cores e formas dos fundos, letras e símbolos facilitam a leitura 0,5  

POSTURA 
(4, 18, 19) 

Manteve o contacto visual com toda a assistência 0,5     

Manteve um tom de voz audível para toda a assistência, não monocórdico, com energia e entusiasmo 1     

Fez uma apresentação fluida, sem tempos mortos nem hesitações, mas com ritmo não demasiado rápido 1     

Utilizou vocabulário adequado, em português padrão  1     

Adotou uma linguagem corporal digna 0.5     

Apresentou segurança na exposição, sem recorrer sistematicamente a leitura de apontamentos, ao texto 
projectado ou a texto memorizado;  

1 
    

Discurso individual - referiu muito claramente os pontos essenciais que lhe couberam explicar 2     

TOTAL      

  Observações: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVALIAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ORAL DE TRABALHO – apresentação com suporte PPT ou semelhante 
 

TEMA:_________________________________________________________ TURMA: ______ Data:_____/_____/_______  
 

Domínio 
(e perfil do aluno, 
ver numeração no 

verso da folha) 

Item a avaliar 
Pts 

 

Nome dos alunos 

   

CONTEÚDO 
(1, 2, 3, 4, 7, 8, 

10, 11, 13) 

Há uma boa selecção de informação sobre o tema 2    

Os aspetos mais importantes foram explicados claramente 2    

Há uma boa adaptação à realidade local, OU apresentam dados concretos OU exemplos elucidativos  2    

Foi feita uma reflexão crítica e/ou aprofundamento do tema, não se limitam a apresentar generalidades 1    

Há uma sequência lógica na apresentação – boa estruturação da apresentação  0,5    

As fontes de informação consultadas são variadas (quando necessário apresentando diferentes perspetivas), credíveis e 
foram referidas corretamente 

1,5 
   

Respondeu claramente às questões da audiência 2    

AUXILIARES DE 
APRESENTAÇÃO 

(2, 3, 4, 7, 10, 13) 

Contêm os elementos identificativos (escola, disciplina, professor, data, autores) 0,5    

Contêm elementos relevantes, adequados ao conteúdo e facilitadores da compreensão das ideias a transmitir  1    

Revelam criatividade e originalidade, cativando a atenção do público 1    

As fotografias e outros recursos (vídeo, etc.) contêm legenda e a fonte (respeito pelos direitos de autor) 0.5    

Os materiais projectados têm pouco texto, predominam imagens, tópicos, esquemas… 0.5    

Não há erros ortográficos na escrita e a redacção é correcta 0,5    

As cores e formas dos fundos, letras e símbolos facilitam a leitura 0.5    

POSTURA 
(4, 18, 19) 

Manteve o contacto visual com toda a assistência 0.5    

Manteve um tom de voz audível para toda a assistência, não monocórdico e entusiasmado 0.5    

Fez uma apresentação fluida, sem tempos mortos nem hesitações 0.5    

Utilizou vocabulário adequado, nomeadamente os termos científicos 1    

Adoptou uma linguagem corporal digna, nem negligente nem tensa, boa postura e gestos adequados  0.5    

Apresentou segurança na exposição, sem recorrer sistematicamente a leitura de apontamentos, ao texto projectado ou 
a texto memorizado 

1,5 
   

TOTAL     

  
 Observações: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PERFIL DO ALUNO À SAÍDA DA ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA 

 

1. Compreende processos e fenómenos científicos e tecnológicos e executa operações técnicas no âmbito de atividades experimentais, projetos e diferentes tipos de aplicações 
práticas, de acordo com as AE definidas para cada disciplina e ano de escolaridade. 

2. Utiliza diferentes linguagens e símbolos. 
3. Aplica-as aos diferentes contextos de comunicação. 
4. Domina capacidades nucleares de compreensão e de expressão em diferentes modalidades. 
5. Utiliza e domina instrumentos diversos para pesquisar e mobilizar informação. 
6. Transforma a informação em conhecimento. 
7. Usa contextos comunicativos de forma segura. 
8. Interpreta informação, planeia e conduz pesquisas. 
9. Gere projetos e toma decisões para resolver problemas. 
10. Constrói produtos e conhecimento. 
11. Pensa, observa, analisa, argumenta, prevê, inova. 
12. Identifica áreas de interesse e áreas de necessidade de aquisição de novas competências. 
13. Consolida e aprofunda competências.  
14. É responsável e autónomo a estabelecer objetivos, fazer planos e concretizar trabalho. 
15. Adota comportamentos que promovem a saúde, o bem-estar e o respeito pelo ambiente. 
16. Manifesta consciência, responsabilidade ambiental e social e sentido do bem comum. 
17. Reconhece, experimenta, aprecia e valoriza as diferentes manifestações culturais. 
18. Coopera, partilha, negoceia, é tolerante e empático. 
19. Domina a capacidade percetivo-motora e tem consciência de si próprio a nível emocional, cognitivo, psicossocial, estético e moral. 

 

 



Grelha de observação de atitudes nas aulas – Turma _____ datas: de _____/_____/______ a _____/_____/______ 

Escala 
1 – Fraco/poucas vezes 
2 – Suficiente/geralmente 
3 – Bom/sempre ou quase sempre 

                          

É assíduo                           

É pontual                           

Apresenta o material necessário para 
a aula 

                          

Utiliza os espaços e materiais com 
cuidado 

                          

Respeita todos colegas                           

Coopera com todos colegas                            

Defende as suas ideias, mas aceita 
outros pontos de vista ou críticas 

                          

Comunica com os colegas e com o 
professor com facilidade e correção 

                          

Segue as indicações do professor                           

Preocupa-se com o bem comum                           

Interessa-se pelas atividades                            

Mostra curiosidade e iniciativa                           

Realiza as atividades com empenho e 
rigor 

                          

Cumpre prazos e gere bem o tempo                           

Em trabalho de grupo ou pares, não 
se distrai 

                          

É autónomo da realização das 
tarefas de aprendizagem 

                          

Identifica e tenta ultrapassar as suas 
dificuldades 

                          

Mostra autoconfiança e 
assertividade 

                          

Tem capacidade de concentração e 
foco no trabalho 

                          

 



Avaliação de atitudes nas aulas  

Nome _________________________________Turma _____ data: _____/_____/________ 

Escala de níveis 

1 – Fraco/poucas vezes 

2 – Suficiente/geralmente 

3 – Bom/sempre ou quase sempre 

N – não se aplica ao trabalho que realizei 

 

Atitude a avaliar (componente individual) Nível 

Sou assíduo   

Sou pontual  

Apresento o material necessário para a aula  

Utilizo os espaços e materiais com cuidado  

Respeito todos colegas  

Tenho ajudado colegas de outros grupos, nos seus trabalhos ou dificuldades   

Defendo as minhas ideias, mas aceito outros pontos de vista ou críticas  

Comunico com os colegas e com o professor com facilidade e correção  

Sigo as orientações do professor  

Preocupo-me com o bem comum e com o bom ambiente entre todos os elementos da turma  

Interesso-me pelas atividades que estamos a desenvolver   

Mostro curiosidade e iniciativa, dou ideias e faço perguntas  

Realizo as atividades com empenho e rigor  

Cumpro prazos e organizo bem o tempo, o meu rendimento no trabalho é bom  

Em trabalho de grupo ou pares, não me distraio nem distraio os outros  

Sou autónomo na realização das tarefas de aprendizagem  

Identifico e tento ultrapassar as minhas dificuldades  

Mostro autoconfiança e assertividade  

Tenho capacidade de concentração e foco no trabalho  

Trabalho em grupo – avalia a tua prestação e a dos teus colegas 

Nome dos elementos do grupo:    

Foi responsável e interessado no bom andamento do trabalho    

Cumpriu, dentro dos prazos, as tarefas que lhe cabiam    

As tarefas foram realizadas com empenho, dando resultados de boa qualidade    

Apresentou o material necessário a todas as tarefas    

Contribuiu para o bom ambiente no grupo, foi empático    

Soube ouvir as opiniões dos colegas com respeito    

Contribuiu com ideias pertinentes e soube defendê-las    

Concretizou ideias com trabalho persistente e rigoroso    

Aproveitou bem o tempo, não dispersando a atenção por assuntos alheios ao trabalho     

Total:    

Quais os pontos fracos do grupo, os aspetos em que é necessário investir mais para melhorar? 

 

 

Quais os pontos mais fortes do grupo ou os aspetos em que se fizeram mais progressos? 

 

 

 



AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E ATITUDES NO TRABALHO COOPERATIVO 

Trabalho avaliado: Tema _______________________________________________________ data ____/____/_______ 

1 (poucas vezes ou fraco), 2 (algumas vezes ou suficiente) ou 3 (sempre ou muito bom) 
 

 
Nome dos elementos: 

    

Contribuiu para fazer um plano do trabalho com calendarização 
e divisão de tarefas 

    

Foi responsável e interessado no bom andamento do trabalho     

Cumpriu, dentro dos prazos, as tarefas que lhe cabiam     

Apresentou o material necessário a todas as tarefas     

Contribuiu para o bom ambiente no grupo, foi empático     

Soube ouvir as opiniões dos colegas com respeito     

Contribuiu com ideias pertinentes e soube defendê-las     

Concretizou ideias com trabalho persistente e rigoroso     

Aproveitou bem o tempo, não dispersando a atenção      

Total:     

Observações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Trabalho avaliado: Tema _______________________________________________________ data ____/____/_______ 

1 (poucas vezes ou fraco), 2 (algumas vezes ou suficiente) ou 3 (sempre ou muito bom) 
 

 
Nome dos elementos: 

    

Contribuiu para fazer um plano do trabalho com calendarização 
e divisão de tarefas 

    

Foi responsável e interessado no bom andamento do trabalho     

Cumpriu, dentro dos prazos, as tarefas que lhe cabiam     

Apresentou o material necessário a todas as tarefas     

Contribuiu para o bom ambiente no grupo, foi empático     

Soube ouvir as opiniões dos colegas com respeito     

Contribuiu com ideias pertinentes e soube defendê-las     

Concretizou ideias com trabalho persistente e rigoroso     

Aproveitou bem o tempo, não dispersando a atenção      

Total:     

Observações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E ATITUDES NO TRABALHO COOPERATIVO 

Nome do aluno que está a avaliar - ____________________________________________________________________ 

Trabalho avaliado: Tema _______________________________________________________ data ____/____/_______ 

Neste trabalho de grupo, avalia a participação de cada elemento (a tua e a dos teus colegas de grupo) atribuindo a 
cada item uma classificação: 
1 (poucas vezes ou fraco)  
2 (algumas vezes ou suficiente)  
3 (sempre ou muito bom) 
 

 
Nome dos elementos: 

   

Contribuiu para fazer um plano do trabalho a realizar, com 
calendarização e divisão de tarefas 

   

Foi responsável e interessado no bom andamento do trabalho    

Cumpriu, dentro dos prazos, as tarefas que lhe cabiam    

Apresentou o material necessário a todas as tarefas    

Contribuiu para o bom ambiente no grupo, foi empático    

Soube ouvir as opiniões dos colegas com respeito    

Contribuiu com ideias pertinentes e soube defendê-las    

Concretizou ideias com trabalho persistente e rigoroso    

Aproveitou bem o tempo, não dispersando a atenção     

Total:    

Observações 
 
 
 

 
 

AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E ATITUDES NO TRABALHO COOPERATIVO 

Nome do aluno que está a avaliar - ____________________________________________________________________ 

Trabalho avaliado: Tema _______________________________________________________ data ____/____/_______ 

Neste trabalho de grupo, avalia a participação de cada elemento (a tua e a dos teus colegas de grupo) atribuindo a 
cada item uma classificação: 
1 (poucas vezes ou fraco)  
2 (algumas vezes ou suficiente)  
3 (sempre ou muito bom) 
 

 
Nome dos elementos: 

   

Contribuiu para fazer um plano do trabalho a realizar, com 
calendarização e divisão de tarefas 

   

Foi responsável e interessado no bom andamento do trabalho    

Cumpriu, dentro dos prazos, as tarefas que lhe cabiam    

Apresentou o material necessário a todas as tarefas    

Contribuiu para o bom ambiente no grupo, foi empático    

Soube ouvir as opiniões dos colegas com respeito    

Contribuiu com ideias pertinentes e soube defendê-las    

Concretizou ideias com trabalho persistente e rigoroso    

Aproveitou bem o tempo, não dispersando a atenção     

Total:    

Observações 
 
 
 

 



AUTOAVALIAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 
 

TEMA:_________________________________________________________ TURMA: ______ Datas:___, ___, ___ /_____/_______  
 

 

Domínios do 

Perfil Aluno 
Item a avaliar 

 
Vale: (pontos) Autoavaliação 

INFORMAÇÃO, 
COMUNICAÇÃO 

 
 RACIOCÍNIO E 

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

 
DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E 
AUTONOMIA 

Mostrei que estou familiarizado com a estrutura e aspetos formais de um artigo científico  2  

Contextualizei o trabalho científico realizado pelos autores, salientei a importância da sua investigação 1  

Resumi os aspetos essenciais da introdução  1,5  

Enunciei claramente o objetivo do trabalho a que se refere o artigo 1  

Resumi os aspetos essenciais do procedimento 2  

Sintetizei os principais resultados e soube interpretar tabelas, gráficos ou outras formas de síntese de 
resultados 

2 
 

Apresentei as principais conclusões 2  

Apliquei os termos científicos e técnicos de forma adequada 1  

O meu discurso foi fluido, sem hesitações 1,5  

Houve uma sequência lógica no discurso 1  

Respondi às questões da professora/audiência, mostrando ter compreendido/aprofundado os assuntos 2  

Soube como utilizar informação do artigo no contexto de outros trabalhos futuros 2  

Cumpri os prazos estabelecidos para a apresentação do artigo 1  

TOTAL   
  
 

Observações (indica as principais dificuldades que tiveste e o que é necessário para melhorar nos aspetos avaliados):  

 
 



AVALIAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 
 

TEMA:_________________________________________________________ TURMA: ______ Datas:___, ___, ___ /_____/_______  
 

Escrever, nas observações, os principais pontos fortes e fragilidades detetados. 

Domínios do 

Perfil Aluno 
Item a avaliar 

 
Pts 

Nome dos alunos 

   

INFORMAÇÃO, 
COMUNICAÇÃO 

 
 RACIOCÍNIO E 

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

 
DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E 
AUTONOMIA 

Está familiarizado com a estrutura e aspetos formais de um artigo científico  2    

Contextualizou o trabalho científico realizado pelos autores, salientou a importância da sua investigação 1    

Resumiu os aspetos essenciais da introdução  1,5    

Enunciou claramente o objetivo do trabalho a que se refere o artigo 1    

Resumiu os aspetos essenciais do procedimento 2    

Sintetizou os principais resultados e sabe interpretar tabelas, gráficos ou outras formas de síntese de resultados 2    

Apresentou as principais conclusões 2    

Aplica os termos científicos e técnicos de forma adequada 1    

O discurso é fluido, sem hesitações 1,5    

Há uma sequência lógica no discurso 1    

Responde às questões da professora/audiência, mostrando ter compreendido/aprofundado os assuntos 2    

Sabe como utilizar informação do artigo no contexto de outros trabalhos futuros 2    

Cumpriu os prazos estabelecidos para a apresentação do artigo 1    

TOTAL     

 Observações:  

 
 



AVALIAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ORAL DE RELATÓRIO   
 

TEMA:_________________________________________________ TURMA: _____ Data:_____/_____/_______ tempo limite ________ tolerância ________ 
 

Domínio 
(e perfil do aluno, 
ver numeração no 

verso da folha) 

Item a avaliar 

P
o

n
to

s 

 

 
Nome dos alunos: 

 
 

   

CONTEÚDO 
(1, 2, 3, 4, 7, 8, 

10, 11, 13) 

Título adequado 0,5  

Objetivo/problema a investigar claramente formulado 0,5  

Introdução com um resumo apenas do essencial 2  

Procedimento claro e conciso  2  

Resultados apresentados de forma sucinta e clara 2  

Discussão aprofundada e fundamentada, conduzindo claramente à conclusão 2  

Conclusão curta e expressando as ideias principais 1  

Há uma sequência lógica na apresentação – boa estruturação da apresentação  0,5  

Lista de bibliografia bem-feita 1  

Respondeu claramente às questões da audiência 1,5  

AUXILIARES DE 
APRESENTAÇÃO 

(2, 3, 4, 7, 10, 13) 

Contêm os elementos identificativos (autores, disciplina, data, escola, professor) 0,5  

Contêm elementos relevantes, adequados ao conteúdo e facilitadores da compreensão das ideias a transmitir  0,5  

Revelam criatividade e originalidade, cativando a atenção do público 0,5  

As fotografias e outros recursos contêm legenda e a fonte (respeito pelos direitos de autor) 0,5  

Os materiais projectados têm pouco texto, predominam imagens, tópicos, esquemas… 0,5  

Não há erros ortográficos na escrita e a redação é correta 0,5  

As cores e formas dos fundos, letras e símbolos facilitam a leitura 0,5  

POSTURA 
(4, 18, 19) 

Manteve o contacto visual com toda a assistência 0,5     

Manteve um tom de voz audível para toda a assistência, não monocórdico e entusiasmado, fez uma 
apresentação fluida, sem tempos mortos nem hesitações 

1 
    

Utilizou vocabulário adequado, em português padrão e uma linguagem corporal digna 0,5     

Apresentou segurança na exposição, sem recorrer sistematicamente a leitura de apontamentos, ao texto 
projectado ou a texto memorizado;  

1,5 
    

TOTAL      

  Observações: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PERFIL DO ALUNO À SAÍDA DA ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA 
 

1. Compreende processos e fenómenos científicos e tecnológicos e executa operações técnicas no âmbito de atividades experimentais, projetos e diferentes tipos de aplicações 
práticas, de acordo com as AE definidas para cada disciplina e ano de escolaridade. 

2. Utiliza diferentes linguagens e símbolos. 
3. Aplica-as aos diferentes contextos de comunicação. 
4. Domina capacidades nucleares de compreensão e de expressão em diferentes modalidades. 
5. Utiliza e domina instrumentos diversos para pesquisar e mobilizar informação. 
6. Transforma a informação em conhecimento. 
7. Usa contextos comunicativos de forma segura. 
8. Interpreta informação, planeia e conduz pesquisas. 
9. Gere projetos e toma decisões para resolver problemas. 
10. Constrói produtos e conhecimento. 
11. Pensa, observa, analisa, argumenta, prevê, inova. 
12. Identifica áreas de interesse e áreas de necessidade de aquisição de novas competências. 
13. Consolida e aprofunda competências.  
14. É responsável e autónomo a estabelecer objetivos, fazer planos e concretizar trabalho. 
15. Adota comportamentos que promovem a saúde, o bem-estar e o respeito pelo ambiente. 
16. Manifesta consciência, responsabilidade ambiental e social e  sentido do bem comum. 
17. Reconhece, experimenta, aprecia e valoriza as diferentes manifestações culturais. 
18. Coopera, partilha, negoceia, é tolerante e empático. 
19. Domina a capacidade percetivo-motora e tem consciência de si próprio a nível emocional, cognitivo, psicossocial, estético e moral. 

 



AUTOAVALIAÇÃO DAS COMPETÊNIAS DE PESQUISA DE INFORMAÇÃO 
 

NOME:_______________________________ TURMA: ______ Data:___ /_____/_______ Trabalho que estás a avaliar ____________________________________________ 
 

Faz a tua autoavaliação relativamente a cada aspeto do trabalho de pesquisa. 

 
 

 
 

 
 

Domínios do 

Perfil Aluno 
Item a avaliar Nível 

INFORMAÇÃO, 
COMUNICAÇÃO 

 
 RACIOCÍNIO E 

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

 
DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E 
AUTONOMIA 

Domina as técnicas de pesquisa (ex: na internet, coloca as palavras de busca adequadas e, perante os resultados da busca, 
percebe que sites vale a pena abrir e analisar, usa regras de segurança na navegação...). 

 

Pesquisou em inglês.  

Verifica rapidamente a credibilidade das fontes de informação.  

Faz uma análise crítica dos conteúdos e verifica se há pontos de vista ou versões diferentes da questão em estudo.  

Seleciona com eficiência (tempo) e eficácia (qualidade)  fontes adequadas aos objetivos do trabalho.  

Toma notas acerca dos conteúdos mais relevantes de cada fonte de informação.  

Organiza a informação mais relevante (por exemplo criando um índice de tópicos).  

Procura diversidade no tipo de informação: texto, mapas de conceitos, gráficos, podcasts, vídeos, imagens animações...  

Toma notas acerca das fontes de informação e imagens para posterior referência e listagem de fontes.  

Quando termina a pesquisa, adquiriu conhecimentos básicos sobre o tema e reconhece eventuais lacunas.  

Cumpriu os prazos estabelecidos para esta fase de pesquisa, passando às fases seguintes do trabalho.  

TOTAL  
  

Observações:  

 

Nível  
1 – Não revelei ainda a competência 
2 – Desempenhei a competência de forma ainda pouco eficaz 
3 – Realizei satisfatoriamente a competência 
4 – Tive muita facilidade e eficácia na competência 
5 – Fui excelente na competência 

 



AVALIAÇÃO DE PESQUISA DE INFORMAÇÃO (pelo professor) 
 

TEMA:_________________________________________________________ TURMA: ______ Datas:___, ___, ___ /_____/_______  
 

Escrever nos campos de cada elemento do grupo a avaliação relativamente a cada aspeto do trabalho de pesquisa. 

Domínios do 

Perfil Aluno 
Item a avaliar 

Nome dos alunos 

   

INFORMAÇÃO, 
COMUNICAÇÃO 

 
 RACIOCÍNIO E 

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

 
DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E 
AUTONOMIA 

Domina as técnicas de pesquisa (ex: na internet, coloca as palavras de busca adequadas e, perante os resultados da 
busca, percebe que sites vale a pena abrir e analisar, usa regras de segurança na navegação...). 

   

Pesquisa em inglês.    

Verifica rapidamente a credibilidade das fontes de informação.    

Faz uma análise crítica dos conteúdos e verifica se há pontos de vista ou versões diferentes da questão em estudo.    

Seleciona com eficiência (tempo) e eficácia (qualidade)  fontes adequadas aos objetivos do trabalho.    

Toma notas acerca dos conteúdos mais relevantes de cada fonte de informação.    

Organiza a informação mais relevante (por exemplo criando um índice de tópicos).    

Procura diversidade no tipo de informação: texto, mapas de conceitos, gráficos, podcasts, vídeos, imagens 
animações... 

   

Toma notas acerca das fontes de informação e imagens para posterior referência e listagem de fontes.    

Quando termina a pesquisa, adquire conhecimentos básicos sobre o tema e reconhece eventuais lacunas.    

Cumpre os prazos estabelecidos para esta fase de pesquisa, passando às fases seguintes do trabalho.    

TOTAL    
  

Observações:  

 
(a) Nível  
1 – Não revelou ainda a competência 
2 – Desempenhou a competência de forma ainda pouco eficaz 
3 – Realizou satisfatoriamente a competência 
4 – Teve muita facilidade e eficácia na competência 
5 – Foi excelente na competência 

 


