
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

FÍSICA E QUÍMICA A – 10º/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. 
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Reconhecer que toda a matéria é formada por átomos, pertencendo os átomos com o mesmo 
número de protões ao mesmo elemento, que os elementos podem ser organizados, de forma 
sistemática, em famílias, que essa sistematização se consegue pelo conhecimento da estrutura 
eletrónica dos respetivos átomos é a base para compreender a estrutura e as transformações da 
matéria. 
As diferentes propriedades da matéria e os diferentes tipos de materiais, resultantes de diferentes 
tipos de ligações entre átomos e moléculas, permitem ao aluno compreender a reatividade e 
transformações das substâncias. 
A energia e a sua conservação são as ideias centrais na interpretação de fenómenos mecânicos, 
elétricos e térmicos, que devem ser enquadradas com diversas aplicações (construções, máquinas, 
veículos, instalações elétricas), por forma a consolidar a visão da ciência como portadora de 
benefícios sociais. 
Concluir que há diminuição da energia útil nos processos naturais, sendo este o critério que 
determina o sentido em que evoluem esses processos, permite compreender que os recursos são 
limitados, e que o aluno apreenda a sua responsabilidade individual e coletiva na utilização 
sustentável de recursos. 
A compreensão da estrutura e transformações da matéria e das transferências de energia entre 
sistemas contribui para a explicação de processos que ocorrem no mundo atual designadamente o 
aquecimento global, a poluição atmosférica, os efeitos das radiações ionizantes, entre outros. 
Na formulação das AE, os conhecimentos, as capacidades e as atitudes são desenvolvidos através 
de metodologias de trabalho prático, destacando-se as atividades laboratoriais. O trabalho prático 
deve ser integrado em temas relevantes para o contexto de cada turma e escola, os quais são, no 
entanto, deixados em aberto. 

Energia dos eletrões nos átomos 
 

Tabela Periódica (TP) 
 

Ligação Química 
 

Gases e Dispersões 
 

Transformações Químicas 
 

Energia e movimentos 
 

Energia e fenómenos eléctricos 
 

Energia, fenómenos térmicos e 
radiação 

ATITUDES 

Responsabilidade  
 
 

10% 

- Demonstra responsabilidade nas tarefas escolares. 
- Adequa comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e competição. 

Empenho/iniciativa - 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; 

Organização 
 

- Trabalha em equipa e usar diferentes meios para comunicar presencialmente e em rede. 

Relações interpessoais - 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. 

 


