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Ponderação dos instrumentos de avaliação por domínio do 
Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

 
DISCIPLINA DE CIÊNCIAS NATURAIS  

 

Domínios a avaliar Ponderação Instrumentos de avaliação 
Ponderação dos instrumentos 

de avaliação por domínio  

CONHECIMENTOS 
E CAPACIDADES  

 

 

85% 

 Fichas de avaliação formativa 
 Minifichas de avaliação formativa 
 Mapas concetuais/Círculos de conceitos  

65%                             

 Componente laboratorial: trabalhos práticos 
laboratoriais, trabalhos práticos, relatórios e 
Vês de Gowin  

 Questões de aula 
 Trabalhos escritos de pesquisa orientada 
 Comunicações temáticas  
 Guiões de exploração pedagógica de visitas de 

estudo ou de aulas de campo/Portefólio de 
visitas de estudo 

 Mapas concetuais/Círculos de conceitos   

20%                           

ATITUDES  
 

15% 
 

 Registos de observação da participação e do 
empenho  5% 

 Registos de observação do caderno diário/MOP 
(Meu Organizador Pessoal)  

3% 

 Registos de observação dos trabalhos de casa 3% 
 Registos de observação do comportamento  4% 

 
DISCIPLINA DE FÍSICO - QUÍMICA  

 

Domínios a avaliar Ponderação Instrumentos de avaliação 
Ponderação dos instrumentos 

de avaliação por domínio  

CONHECIMENTOS 
E CAPACIDADES  

 

 

85% 

 Fichas de avaliação formativa  70%                             

 Componente experimental: trabalho 
experimental, trabalho prático, trabalho 
laboratorial, relatórios, outros. 

 Questões de aula. 

 Trabalho de pesquisa (opcional). 

 Comunicações temáticas (opcional). 

 Mapas de conceitos 

15%                           

ATITUDES  
 

15% 
 

 Registos de observação da participação e do 
empenho.  

5% 

 Registos de observação da realização dos 
trabalhos de casa. 

5% 

 Registos de observação do comportamento.  5% 
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DISCIPLINA DE MATEMÁTICA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado no Conselho Pedagógico de 20 de setembro de 2017 

 

A Presidente do Conselho Pedagógico:____________________________________  

                                                          (Maria José da Cunha Correia) 

 

 

 

 

 

Domínios a avaliar Ponderação Instrumentos de avaliação 

  Ponderação dos 
instrumentos de avaliação 

por domínio 

 

CONHECIMENTOS E 

CAPACIDADES 

 

85% 

Fichas de avaliação 70% 

Questões aula 5% 

Cálculo Mental 5% 

Trabalhos individuais/grupo 
(trabalhos de pesquisa/ resolução de 

problemas/…) 

5% 

ATITUDES 

 
15% 

Registos de observação da 
participação e empenho 

5% 

Registos de observação do caderno 
diário e trabalhos de casa 

5% 

Registos de observação do 
comportamento 

5% 
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