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10o,11o e 12

Biotogia e Geotogia/Biotogia

ANO520GRUPO DISCIPLINARMatemática e Ciências ExperimentaisDEPARTAMENTO

DISCIPLINA

Instrumentos
o Situação-problema
o Registos de

observação das
diversas atividades
realizadas em sala
de auta.

o Apresentações
orais.

o Trabalhos de
investigação / proje
to (individuais
e/ou em grupo).

o Trabalho em
contexto de "DAC"

o Atividades de
estudo autónomo

o Fichas de
avaliação

o Retatórios de
atividades

o Debate/Rote Ptay
o Registo de

autoavatiação.

Perfil do Aluno
Conhecedor/Sabedor/Cu lto/
Informado
(4, B, G,l, J)

Crítico/Analítico
(4, B, C, D, F, G, l)

lndagador/lnvestigador
(A, B, C, D, F, H, l)

Responsável/
autónomo
(c, D, E, F, G, l, J)

Autoavaliador
Indagador/lnvestigador
(4, B, C, D, F, H, l)
Crítico/Analitico
(4, B, C, D, F, G, l)
Questionador
(4, F, G, I, J)
Criativo
(4, C, D, J)
Sistematizador/
organizador
(4, B, C, l, J)
Responsável/
autónomo
(c, D, E, F, G, l, J)
Participativo/
colaborador
(8, C, D, E, F)

Autoavaliador

Descritores Operativos
a

a

a

a

a

a

a

o

Conhecer, compreender, expticar e apticar conceitos,
princípios e teorias científicas.
Analisar criticamente factos, teorias e/ou situações.
Apticar conhecimentos a novas situações/resolução de
probtemas.
Relacionar dados, factos, conceitos e/ou princípios.
lnterpretar informação/dados de fontes diversas.
Expressar factos, opiniões, conceitos e pensamentos
oralmente e/ou por escrito, utilizando linguagem
cientifica adequada.
Selecionar, organizar e transformar a informação em
conhecimento.
Apresentar o produto em diferentes contextos
comunicativos, de forma adequada às regras próprias de
cada ambiente.

a

a

a

a

ldentificar /formular problemas e hipóteses.
Ptanificar e/ou executar procedimentos experimentais
de acordo com as regras de segurança.
Expressar de diversas formas e/ou em diversos suportes
as aprendizagens.
lnterpretar estudos experimentais com dispositivos de
controlo e variáveis controladas, dependentes e
independentes.
Registar e sistematizar informação.
Avaliar criticamente procedimentos e resuttados.
Manusear correctamente instrumentos específicos.
Ser persistente, resiliente e cotaborativo no trabatho de
equipa.
ldentificar pontos fracos e fortes das suas
aprendizagens.

a

a

a
o
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Ponderação

45%

30%

Dominio

| - Conceitos, leis, principios
e teorias científicos

ll - Trabalho
prático/experimental

T



lll-Evotução do
conhecimento científico

Dominio

25%

Ponderação

o Formutar e comuni<:ar opiniões criticas cientificamente
fundamentadas e relacionadas com a CTSA
(Ciência-Tecnotogia- Sociedade-Arnbiente l.

o Anatisar criticamente factos, teorias e/ou situaçöes.
o Expressar factos, opiniões, conceitos e pensamentos

oratmente e/ou por escrito.
o Utitizar instrumenl:os diversificados para pesquisar,

descrever, avatiar, vatidar e mobilizar informação.
o Reconhecer a inftuência de factores históricos,

tecnotógicos e sociológicos na construção dinâmica do
conhecimento cient ífico.

Descrito res Operativos

Conhecedor/
sabedor/ culto/
informado/
questionador
(4, F, B, G, l, J)

Crítico/Analítico
(4, B, C, D, F, G, l)

Perfit do Aluno lnstrumentos

ÁRHs oe coMPETÊNc¡As Do P.A.

A L¡ngu¿gens e textos

B lnformação e comunicação

C Rac¡ocín¡o e resolução de problemas

D Pensamento crítíco e pensamento criativo

E Relacionamentointerpessoal

F Desenvolvimento pessoal e autonomia

O Coordenador de Departamento

Bem-estaÇ saúde e ambiente

Sensibilidade estética e artística

Saber científico, técnico e tecnológico

J Consciência e domínio do corpoG
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