
 

 

 
 

 

DEPARTAMENTO Matemática e Ciências Experimentais 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: Área disciplinar de Física e Química   
                                             

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: Área disciplinar de Física e Química                                              SECUNDÁRIO 
 

Domínios Conhecimentos, Capacidades e Atitudes Ponderação Instrumentos 

10º Ano 
Química: 

 1- Elementos 
químicos e sua 
organização 

 2- Propriedades e 
transformações da 
matéria 

Física: 
1-Energia e sua 
Conservação 
2- Energia e 
fenómenos 
elétricos 
3-Energia, 
fenómenos 
térmicos e radiação 
 

11º Ano 
Química: 

     1-Equilíbrio 
químico. 

     2-Reações em 
sistemas aquosos 

   Física: 
     1-Mecânica 
     2-Ondas e 

eletromagnetismo 
 

12º ANO 
Física: 

1- Mecânica 
2- Campos e Forças 
3- Física Moderna 

 
  12ºANO 

 Química: 
1-Metais e ligas 

metálicas 
2-Combustiveis 

energia e 
ambiente 

3-Plásticos, vidros e 
novos materiais 

 
 

•Conhecer/compreender os conceitos incluídos no 
Programa da disciplina; 
•Compreender as relações existentes entre aqueles 
conceitos e que permitiram estabelecer princípios, 
leis e teorias; 
•Aplicar conceitos e relações entre eles a situações e 
a contextos diversificados; 
•Selecionar, analisar, interpretar e avaliar 
criticamente a informação apresentada sob a forma 
de textos, gráficos, tabelas, etc., relativa a situações 
concretas de natureza diversa; 
•Produzir e comunicar raciocínios demonstrativos 
em situações e contextos diversificados; 
•Utilizar a linguagem matemática como suporte da 
interpretação das leis/teorias/conceitos da Física e 
da Química; 
•Utilizar a linguagem científica para comunicar 
ideias. 
•Utilizar corretamente a língua portuguesa. 

 
 
 
 

65% 

Testes e mini 

testes 

Questões 

laboratoriais 

Relatórios 

Trabalhos 

escritos 

Construção de 

materiais 

Grelhas de 

registo 

 

 
•Planear experiências e realizar pesquisas para 
responder a uma questão-problema; 
•Formular hipóteses e prever resultados; 
•Resolver problemas; 
•Interpretar criticamente resultados no contexto dos 
problemas; 
•Apresentar um trabalho de acordo com as normas 
estabelecidas. 
•Utilizar a linguagem científica para comunicar 
ideias. 
•Utilizar corretamente a língua portuguesa. 
•Utilizar as TIC de forma autónoma e responsável. 
 

 
 
 
 

25% 

 
•Registar e organizar observações; 
•Organizar e concretizar tarefas individualmente  e 
em grupo; 
•Participar de forma esclarecida e correta nas 
atividades propostas; 
•Cumprir as regras de segurança e manuseamento 
adequado do material de laboratório. 
•Mostrar autonomia e capacidade de reflexão sobre 
o trabalho desenvolvido. 

 

 
 
 

5% 

•Revelar hábitos de estudo e trabalho autónomo; 
•Realizar os trabalhos propostos; 
•Manifestar atitudes de curiosidade e interesse; 
•Apresentar o material necessário; 
•Manifestar atitudes de cooperação e colaboração. 

 
 

5% 

 

 


