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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Ano letivo 2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

Domínios de 

avaliação 

 

Instrumentos de avaliação e percentagem Percentagem 

Cognitivo / 

Psicomotor 

7º,  8º  e 9º anos 

80 % 

         

 Fichas de avaliação – 65 % 

 

 

 Atividade experimental – 15% 

 

            (cumprimento de regras; 

             manuseamento de material; 

             espírito critico; questões-relatório)  

 

         

           

         

Sócio-afetivo 

(atitudes e valores) 

        

 Interesse e empenho  

 

 Cumprimento de regras de                    

comportamento  

 

 Responsabilidade (realização de TPC, 

pontualidade, assiduidade e material) 

 

 

 

 

20 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FÍSICO-QUÍMICA 2016-2017 



 

Domínios de avaliação 

 
Instrumentos de avaliação e percentagem 

 

Domínio Cognitivo / 

Psicomotor  

(80%) 

Instrumentos de avaliação e percentagem  
 

 Fichas de avaliação – 65 % 

 Atividade experimental – 15% 

 (cumprimento de regras; manuseamento de material; espírito 

crítico; questões-relatório)  

 

Sócio-afetivo 

 (atitudes e valores) 

(20%) 

        

 Interesse e empenho  

 Cumprimento de regras de comportamento  

 Responsabilidade (realização de TPC, pontualidade, 

assiduidade e material) 

 

 

Enc. Educação:_________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FÍSICO-QUÍMICA 2016-2017 

 

Domínios de avaliação 

 
Instrumentos de avaliação e percentagem 

 

Domínio Cognitivo / 

Psicomotor  

(80%) 

Instrumentos de avaliação e percentagem  
 

 Fichas de avaliação – 65 % 

 Atividade experimental – 15% 

 (cumprimento de regras; manuseamento de material; espírito 

crítico; questões-relatório)  

 

Sócio-afetivo 

 (atitudes e valores) 

(20%) 

        

 Interesse e empenho  

 Cumprimento de regras de comportamento  

 Responsabilidade (realização de TPC, pontualidade, 

assiduidade e material) 

 

 

Enc. Educação:_________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FÍSICO-QUÍMICA 2016-2017 

 

Domínios de avaliação 

 
Instrumentos de avaliação e percentagem 

 

Domínio Cognitivo / 

Psicomotor  

(80%) 

Instrumentos de avaliação e percentagem  
 

 Fichas de avaliação – 65 % 

 Atividade experimental – 15% 

 (cumprimento de regras; manuseamento de material; espírito 

crítico; questões-relatório)  

 

Sócio-afetivo 

 (atitudes e valores) 

(20%) 

        

 Interesse e empenho  

 Cumprimento de regras de comportamento  

 Responsabilidade (realização de TPC, pontualidade, 

assiduidade e material) 

 

 

Enc. Educação:_________________ 

 


