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DGEstE – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 
Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

Ano Letivo 2019-2020 

CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO (5º,6.º, 7.º E 8.º ANOS DE ESCOLARIDADE) 

 

 

Domínios Descritores Instrumentos de Avaliação Percentagem 

 

C
o
g
n

it
iv

o
 (

8
0
%

) Saber 

(Conhecimentos) 

- Revela rigor científico e correção linguística. 

- Compreende enunciados orais e/ou escritos. 

- Revela conhecimentos essenciais no âmbito das Ciências Naturais, 

Física-Químicas e da Matemática. 

- Manifesta capacidades para interpretar tabelas, gráficos e esquemas. 

 

Fichas de Avaliação           (70%) 

 

Fichas de Trabalho a) 

Atividades Laboratoriais  

e/ou Experimentais a)         (10%) 

Trabalhos Individuais  

e/ou de Grupo a) 

Questões de Aula a) 

Mini Testes a) 

80% 

Saber Fazer 

(Capacidades) 

- Pesquisa, seleciona e organiza informação de modo a compreender 

diferentes vertentes da questão que lhe é colocada. 

- Revela criatividade e espirito critico. 

- Revela capacidade de raciocínio. 

- Revela capacidade de aplicar os conhecimentos em novas situações. 
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Responsabilidade 

 

 

- Revela Pontualidade/Assiduidade 

 Grelhas de Registo / Observação 

1% 

8% 
- Revela organização/apresentação do material escolar 2% 

- Realiza os TPC´s  1% 

- Manifesta interesse/empenho/atenção nas atividades 4% 

Sociabilidade 

- Manifesta respeito pelos outros 2% 

5% - Cumpre as regras 2% 

- Coopera e manifesta solidariedade 1% 

Participação/Cooperação 
- Participa oportuna e corretamente 2% 

4% 
- Coopera em atividades de pares/grupo 2% 

Autonomia 

 

- Revela curiosidade/iniciativa 1% 

3% - Revela espirito crítico 1% 

- Revela espirito de observação e pesquisa 1% 

OBSERVAÇÕES: Realização de avaliação de diagnóstico em todos os anos de escolaridade, no início do ano letivo; A não entrega de algum elemento de avaliação dentro do prazo estabelecido corresponderá a 
uma penalização ao critério do docente; Os parâmetros transversais, de avaliação da Língua Portuguesa e Avaliação das Tecnologias de Informação de Comunicação está contemplada em todos os parâmetros de 
avaliação do Domínio Cognitivo e o parâmetro de Educação para a Cidadania é avaliado no domínio das Atitudes e Valores. 

a) Caso não se recorra a este instrumento de avaliação a sua percentagem será atribuída às Fichas de Avaliação. 


