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Critérios de Avaliação - 9º ano  

 
        Na lógica do Despacho normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril e do Decreto-Lei n.º 17/2016, 

de 4 de abril, que procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, 

alterado pelos Decretos-Lei n.ºs 91/2013, de 10 de julho, e 176/2014, de 12 de dezembro, a 

avaliação, constituindo-se como um processo regulador do ensino, é orientadora do percurso 

escolar e tem por objetivo central a melhoria do ensino e da aprendizagem através da aferição 

do grau de cumprimento das metas  curriculares  globalmente  fixadas  para  os  níveis  de  

ensino  básico.  Esta verificação deve  ser  utilizada  por  professores  e  alunos  para,  em  

conjunto,  suprir  as  dificuldades  de aprendizagem.  A avaliação  tem  ainda  por  objetivo  

conhecer  o  estado  geral  do  ensino,  retificar procedimentos  e  reajustar  o  ensino,  das  

diversas  disciplinas,  em  função  dos  objetivos  curriculares afixados. 

        Enquadrando-se nos critérios gerais de avaliação do agrupamento, a avaliação incide 

sobre as aprendizagens, os conhecimentos que os alunos devem ser capazes de alcançar e de 

evidenciar, de forma explícita, no final de cada um dos três Ciclos da Escolaridade Básica. 

1- Instrumentos a utilizar para recolha de dados 
 

Os instrumentos de avaliação a utilizar na recolha de dados devem ser adequados à 

diversidade de aprendizagens e à natureza das mesmas, bem como aos contextos em que 

ocorrem. Assim, vão utilizar-se os seguintes instrumentos: 

 
· Fichas de avaliação escrita, trabalhos de investigação de grupo ou individual, 

relatórios de actividades experimentais e outras; 

· Questionário oral; 

· Caderno diário; 

· Observação direta: interesse, participação, autonomia e empenho nas 

actividades propostas, atitude face ao estudo e comportamento; 

· Trabalhos de casa; 

· Registo de faltas de material; 

· Domínio da língua portuguesa e do vocabulário específico da disciplina; 

· Relacionamento interpessoal / atitudes / trabalho de grupo; 

· Fichas de autoavaliação. 
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2- Procedimento a adotar na classificação a atribuir 
 
A atribuição de um nível expressa os resultados da aprendizagem, sendo necessário a 

utilização de critérios de objectividade para a atribuição de uma classificação aos alunos. 

Assim o grupo de Ciências Naturais utilizará os critérios gerais na atribuição de níveis.  

 
O nível atribuído expressa os resultados obtidos nos seguintes domínios: 
 
  

Domínio Fator de 
ponderação Critérios/Indicadores Fator de 

ponderação 

 
Atitudes e valores 

 
 

30% 

 
Comportamento 
§ Demonstra interesse 
§ Interage com os outros usando linguagem 

adequada 
§ Coopera com os outros 
§ Respeita colegas e professor 
§ Demonstra solidariedade 

8% 

 
Autonomia 
§ Tem iniciativa 
§ É persistente 
§ Planifica o seu trabalho 
§ Valoriza o saber 
§ Tem capacidade de avaliação 
§ Tem hábitos de higiene 

 

4% 

 

 
Responsabilidade 
§ Demonstra sentido de responsabilidade 
§ Realiza os trabalhos de casa 
§ É assíduo 
§ É pontual 
§ Acompanha-se dos materiais necessários 
§ Participa na autoavaliação 

 

  

9% 

 

 
Participação/Cooperação 
§ Contribui com o seu trabalho e a s suas 

ideias para tarefas comuns 
§ Intervém de forma adequada 
§ Colabora nas atividades propostas   
§ Participa nas atividades do plano anual de 

atividades 
§ Tenta esclarecer as suas dúvidas 

9% 

 

Conhecimentos 
capacidades e 

aptidões 
70% 

Aplicação de conhecimentos 
§ Fichas de Avaliação  

 
50% 

Aplicação de conhecimentos 
§ Questões aula 
§ Trabalhos de grupo/individual 
§ Atividades experimentais 

  

20% 

 
Quando um determinado instrumento de avaliação não for aplicado, o seu peso relativo na 

avaliação será transferido para outro(s) instrumento(s) de avaliação dentro do mesmo domínio 

de competências. 

 

Material necessário para a aula: Manual da disciplina, caderno diário e material de escrita. 

Qualquer material necessário para além deste, será solicitado com antecedência, pela 

caderneta do aluno. 


