CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FÍSICA– (12º/Ensino Secundário/Curso Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias)
ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A – Linguagem e textos; B – Informação e comunicação; C – Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico e
pensamento criativo; E – Relacionamento interpessoal; F – Desenvolvimento pessoal e autonomia; G – Bem-estar, saúde e ambiente; H – Sensibilidade estética e artística; I – Saber
científico, técnico e tecnológico; J – Consciência e domínio do corpo.
DOMÍNIOS

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS

PONDERAÇÃO
(%)

E
CAPACIDADES

Descrever movimentos a duas dimensões utilizando grandezas cinemáticas; analisar movimentos de corpos
sujeitos a ligações aplicando a Segunda Lei de Newton, expressa num sistema cartesiano fixo ou num sistema
ligado à partícula, e por considerações energéticas.

Centro de massa e momento
linear de sistemas de
partículas

Descrever o movimento de um sistema de partículas através do centro de massa, caracterizando-o do ponto de
vista cinemático e dinâmico, e interpretar situações do quotidiano com base nessas características.

Campo gravítico e campo
elétrico

90%

Ação de campos magnéticos
sobre cargas em movimento
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Caracterizar fluidos em repouso com base na pressão, força de pressão e impulsão, explicando situações com
base na Lei Fundamental da Hidrostática e na Lei de Arquimedes; reconhecer a existência de forças que se
opõem ao movimento de um corpo num fluido e a sua dependência com a velocidade do corpo e as
características do fluido e do corpo.
Compreender as interações entre massas, descrevendo-as através da grandeza campo gravítico e de
considerações energéticas; caracterizar o campo gravítico terrestre.
Compreender as interações entre cargas elétricas, descrevendo-as através do campo elétrico ou usando
considerações energéticas, e caracterizar condutores em equilíbrio eletrostático; caracterizar um condensador e
identificar aplicações.
Caracterizar as forças exercidas por campos magnéticos sobre cargas elétricas em movimento e descrever os
movimentos dessas cargas, explicando o funcionamento de alguns dispositivos com base nelas; caracterizar as
forças exercidas por campos magnéticos sobre correntes elétricas.

Introdução à física quântica

Reconhecer a insuficiência das teorias clássicas na explicação da radiação do corpo negro e do efeito fotoelétrico
e o papel desempenhado por Planck e Einstein, com a introdução da quantização da energia e da teoria dos
fotões, na origem de um novo ramo da física – a física quântica.

Núcleos atómicos e
radioatividade

Reconhecer a existência de núcleos instáveis, caracterizar emissões radioativas e processos de fusão e cisão
nuclear e interpretar quantitativamente decaimentos radioativos; reconhecer a importância da radioatividade
na ciência, na tecnologia e na sociedade.

Responsabilidade

- Demonstra responsabilidade nas tarefas escolares.
- Adequa comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e competição.
- Desenvolve o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procura novas soluções e aplicações.
- Promove ações solidárias para com outros nas tarefas de aprendizagem ou na sua organização /atividades de
entreajuda;

Empenho/iniciativa
ATITUDES

DESCRITORES DE DESEMPENHO

Cinemática e dinâmica da
partícula a duas dimensões

Fluidos
CONHECIMENTOS

PERFIL DO
ALUNO

Organização
Relações interpessoais

10%
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- Trabalha em equipa e usar diferentes meios para comunicar presencialmente e em rede.
- Interage com tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, negoceia e aceita diferentes pontos de vista,
desenvolvendo novas formas de estar, olhar e participar no grupo/turma.

PROCEDIMENTOS GERAIS DE AVALIAÇÃO
1) Serão utilizados os instrumentos que melhor se adeqúem ao Perfil dos Alunos, tendo em conta as competências a desenvolver e o momento avaliativo. O professor informará os alunos sobre os
instrumentos de avaliação escolhidos ficando esta informação registada no caderno do aluno.
2) Os alunos são sempre informados dos critérios de avaliação, assim como das eventuais propostas de correção.
3) As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento/ Projeto Interdisciplinar de Turma são consideradas na avaliação da disciplina.

