AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO RODRIGUES SAMPAIO
Ano letivo 2015/2016
__________________________________________________________________________
Critérios de Avaliação
Ficha de Auto-Avaliação do Aluno
Ciências Naturais
Aluno: ………………………………………………………………………………

Domínios de avaliação

Nº…….

Ano ……

Turma ……

Critérios de avaliação

Domínio Cognitivo
Saber Fazer

Domínio das Atitudes
e Valores
Saber Ser

-

Fichas de Avaliação (75)
Trabalho de Pesquisa/Relatório Científico (10)*

-

Respeito / Cumprimento de regras de conduta (3)
Autonomia e Responsabilidade - TPC, tarefas da aula,
material, organização do caderno diário. (5)
Participação no trabalho realizado na sala de aula (3)
Perseverança na realização das tarefas escolares (2)
Cooperação com os colegas e professores na
realização das tarefas (2)

-

85%

15%

* No caso da não realização do Trabalho de Pesquisa/Relatório Científico a percentagem será
revertida para as Fichas de Avaliação.
No final de cada período é atribuído ao aluno um nível, numa escala de 1 a 5, depois de convertida a
percentagem final:
 No 1º período
Média de todos os elementos de avaliação cognitiva x 0,85 + pontos (atitudes e valores).
 No 2º período
Média de todos os elementos de avaliação cognitiva do 2º período x 0,85 + pontos (atitudes e
valores).
 No 3º período
Média de todos os elementos de avaliação cognitiva do 3º período x 0,85 + pontos (atitudes e
valores).


No final do ano letivo

Média aritmética (percentual) de cada um dos três períodos.

Da aplicação das fórmulas anteriores resulta a atribuição de um nível final, respeitando os
seguintes valores:
0% a 19%
nível 1
(Reduzido)

20% a 49%
nível 2
(Não Satisfaz)

50% a 69%
nível 3
(Satisfaz)

Critérios de Avaliação/ Ficha de Auto-Avaliação do Aluno
CN - 2015/2016

70% a 89%
nível 4
(Satisfaz
Bastante)

90% a 100%
nível 5
(Excelente)
1

Ficha de Auto-Avaliação do Aluno

Autonomia e
Responsabilidade
Perseverança, participação e
cooperação

Domínio das Atitudes e Valores/ Saber Ser

Cumprimento
de regras de
conduta/
Respeito

pont
os
Respeito sempre o professor e as opiniões dos colegas.
Cumpro sempre as regras de conduta na sala de aula.

3

Às vezes não respeito o professor nem os colegas.
Às vezes não cumpro as regras de conduta na sala de aula.

0

Realizo sempre as tarefas (TPC, tarefas da aula, trago o material, organizo o caderno
diário) por iniciativa própria.

5

Às vezes realizo as tarefas (TPC, tarefas da aula, trago o material, organizo o caderno
diário) por iniciativa própria.

3

Quase nunca realizo as tarefas (TPC, tarefas da aula, trago o material, organizo o
caderno diário) por iniciativa própria.

0

Empenho-me sempre e participo ativamente no trabalho realizado na sala de aula.

3

Nem sempre me empenho e nem sempre participo no trabalho realizado na sala de
aula.

0

Demonstro sempre perseverança na realização das tarefas escolares.

2

Demonstro pouca perseverança na realização das tarefas escolares.

DATA:

………………………………

ASSINATURA: …………………………………

0

3º período

………………………………

………………………………

……………………………………….

…………………………………….
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3ºP

2

Nem sempre coopero com os colegas e professores na realização das tarefas.

2º período

2ºP

0

Coopero sempre com os colegas e professores na realização das tarefas.

1º período

1ºP

2

