2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DISCIPLINAR – AUTONOMIA E FLEXIBILIZAÇÃO DO CURRÍCULO
DISCIPLINA:

Ciências Naturais

ANO DE
ESCOLARIDADE:

6.º ano

ANO LETIVO:

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DISCIPLINAR – DESCRITORES DE DESEMPENHO
DISCIPLINA:
DIMENSÕES DAS
EXPRESSÃO DA AVALIAÇÃO SUMATIVA
ÁREAS DE
NÍVEL UM
NÍVEL DOIS
NÍVEL TRÊS
NÍVEL QUATRO
COMPETÊNCIAS
Domínio de conteúdos e
respetiva mobilização
dos saberes /
Não adquiriu as aprendizagens
Adquiriu algumas aprendizagens Adquiriu aprendizagens essenciais, Adquiriu
a
maioria
essenciais;
competências /
essenciais;
mas com muitas lacunas;
aprendizagens essenciais;
capacidades
70% (6.º ano)

Comportamentos e
Atitudes (sentido de
responsabilidade,
autonomia e iniciativa)
20% (6.º ano)

1.
Apresentou
muitas
faltas de material;
2.
Não
apresentou
caderno
ou
apresentou-o
desorganizado;
3. O aluno revela falta de
pontualidade
4.Não revelou interesse nem
empenho nas tarefas;
5.Raramente respeitou as regras
de funcionamento das aulas;

1.Teve faltas de material com
frequência.
2.Apresentou
o
caderno
desorganizado
com
os
apontamentos incompletos
3.O aluno revelou faltas de
pontualidade;
4.Revelou pouco empenho e
participou de forma pouco
satisfatória.
5.Desrespeitou as regras de
funcionamento da aula com
frequência.

1.Por vezes não trouxe o
material necessário à aula.
2.Apresentou
o
caderno
organizado satisfatoriamente e a
maioria dos
apontamentos completos
3.O aluno teve de duas a três
faltas de pontualidade e /ou de
cumprimento de tarefas;
4.Revelou empenho e participou
de forma satisfatória;
5.Respeitou as regras de
funcionamento da aula, na
maioria das vezes.

2019 / 2020

Ciências Naturais
NÍVEL CINCO

das

1.Trouxe quase sempre o
material necessário à aula.
2.Apresentou o caderno bem
organizado e os apontamentos
completos
3.O aluno teve uma falta de
pontualidade
e/ou
de
cumprimento de tarefas;
4.Revelou bastante empenho e
participou na aula de forma
organizada e positiva.
5.Respeitou sempre as regras de
funcionamento da aula.

Adquiriu as aprendizagens essenciais
com facilidade;

1.Trouxe sempre o material
necessário à aula.
2.Apresentou o caderno bem
organizado e os apontamentos
completos.
3.O aluno nunca teve faltas de
pontualidade
e/ou
de
cumprimento de tarefas;
4.Participou na aula de forma
organizada
com
excelente
desempenho;
5.Respeitou sempre as regras de
funcionamento da aula de forma
exemplar

Aprendizagem Baseada
em Projetos
AÇÃO 6
(avaliação a integrar
em cada disciplina)
10% (6.º ano)
Disciplina:
Ciências Naturais
MODELO – Critérios de Avaliação Disciplinar (2.º CEB)

Ano de Escolaridade:

6.º ano

Ano Letivo:

2019 / 2020
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Instrumentos de avaliação
Domínio de conteúdos e respetiva mobilização dos saberes / competências /
capacidades
70% (6.ºano)
Comportamentos e Atitudes (sentido de responsabilidade, autonomia e
iniciativa)
20% (6.ºano)
Aprendizagem Baseada em Projetos
AÇÃO 5/7
(avaliação a integrar em cada disciplina)
10% (6.ºano)

Disciplina:
Ciências Naturais
MODELO – Critérios de Avaliação Disciplinar (2.º CEB)

Testes de avaliação (70%)

Grelha de observação direta na sala de aula (20%)

Propostos pelo Conselho de Ano em documento próprio.

Ano de Escolaridade:

6.º ano

Ano Letivo:
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