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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO 

 
 
O foco da ação do Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro (AETB) é proporcionar aprendizagens significativas para todos os seus alunos e o desenvolvimento 

de competências para o exercício de uma cidadania ativa e informada ao longo da vida. Para tal é implementado um sistema de avaliação que regule o 

desenvolvimento das aprendizagens.  

Neste sistema a avaliação são incluídas todas as formas de apreciação de um trabalho escolar  

Na avaliação são mobilizadas diferentes técnicas, instrumentos e procedimentos para a recolha de informação que pode ter fins formativos ou sumativos. O que 

determina se determinada técnica ou instrumento é formativo ou sumativo não é a técnica ou instrumento per si, mas o uso que é dado à informação recolhida. 

Sendo a avaliação um processo eminentemente pedagógico, a mesma deve orientar-se por princípios orientadores, servindo os mesmos para organizar as práticas 

avaliativas tendo em vista a melhoria das aprendizagens dos alunos. A avaliação no AETB tem por referência cinco princípios orientadores, para seleção das técnicas 

e definição dos instrumentos a utilizar. Não sendo necessário que os cinco princípios estejam presentes em todos os instrumentos de avaliação, procura-se incorporar 

o maior número possível de forma individual e que no cômputo geral dos instrumentos utilizados, para cada disciplina, estejam todos presentes. A saber: princípio da 

transparência; princípio da melhoria da aprendizagem; princípio da integração curricular; princípio da positividade; princípio da diversificação. 

No quadro da legislação em vigor os critérios de avaliação foram definidos: tendo em conta o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO); as 

Aprendizagens Essenciais (AE) e o Projeto Educativo do Agrupamento (PEA); integram descritores de desempenho em consonância com o PASEO e as AE; 

Traduzem a importância relativa de cada Domínio/Tema da disciplina; são operacionalizados pelos Conselhos de Turma. 

Os níveis de desempenho em cada Domínio/Tema são aferidos por critérios de avaliação transversais, com ponderações equitativas, comuns a todo o agrupamento. 

São critérios o “Conhecimento científico”; a “Aplicação dos conhecimentos”; e, as “Atitudes”. Para cada critério são considerados um conjunto de descritores que 

serão operacionalizados e considerados de acordo com as tarefas de avaliação propostas. Para o “Conhecimento científico” os descritores são: a compreensão dos 

conteúdos abordados nas aulas; o relacionamento dos conhecimentos novos com os que já tinha aprendido; a expressão com clareza das ideias; e, a expressão com 

correção linguística. Para a “Aplicação dos conhecimentos” são: a resolução de exercícios práticos sobre os conteúdos abordados; a aplicação de conhecimentos a 

novas situações apresentadas; a expressão de forma clara e fundamentada de ideias de acordo com o solicitado; e, a utilização de vocabulário específico. Para as 

“Atitudes” são: o respeito por si próprio e pelos outros; o agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas suas ações; o ponderei as suas ações e as dos 

outros em função do bem comum; o apresentar o trabalho bem feito e com rigor; o ser pontual no cumprimento das tarefas; o apresentar o material necessário; o 

cumprir as tarefas propostas; o demonstrar pensamento reflexivo, crítico e criativo; o ser interventivo, tomando a iniciativa; e colaborar empenhadamente nas 

atividades de grupo. 
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Disciplina de Biologia, 12º ano 

 

Domínio 
(Ponderação) 

Aprendizagens essenciais 

Descritores 
do 

Perfil do 
aluno 

Descritores de desempenho 
 

20-18  17-16 15-13 12-10 9-8 7-1 

Técnicas/ 
Instrumentos de 

avaliação* 

 
Reprodução e 

manipulação da 
fertilidade 

(40) 

 
-Interpretar informação relativa a intervenções biotecnológicas que visam resolver problemas de fertilidade humana. 
- Explicar a gametogénese e a fecundação aplicando conceitos de mitose, meiose e regulação hormonal.  
-Interpretar situações que envolvam processos de manipulação biotecnológica da fertilidade humana (métodos contracetivos, diagnóstico de 

infertilidade e técnicas de reprodução assistida). 
- Explorar informação sobre aspetos regulamentares e bioéticos associados à manipulação da fertilidade humana.  
- Planificar e executar atividades práticas (ex. pesquisa, entrevista a especialistas, atividades laboratoriais ou exteriores à sala de aula, organização 
de folhetos, exposições ou debates) sobre aspetos de fertilidade humana. 

 

Crítico / 
Analítico 

(A, B, C, D, G) 
 

 
Indagador/ 

Investigador 
(C, D, F, H, I) 

 
 

Respeitador 
da diferença/ 

do outro 
(A, B, E, F, H) 

 
 

Sistematizado
r/ organizador 
(A, B, C, I, J) 

 

 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 

 

 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 

 

 
Autoavaliador 
(transversal 

às áreas) 
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 Inquérito: 

- Questionários 
orais/escritos sobre 
perceções e opiniões; 
- Entrevistas; 
 
- Outros (dando 
cumprimento ao DL 
nº 54/2018). 

 
 

 Observação: 
- Grelha de 
observação do 
desempenho 
científico/atitudinal; 
- Lista de verificação 
de 
atividades/trabalhos 
propostos; 
- Grelha de 
observação do 
trabalho 
experimental; 
- Grelha de 
observações orais;  
 
- Outros (dando 
cumprimento ao DL 
nº 54/2018). 
 

 
 
 

 
 

Património 
genético 

(60) 

 
-Interpretar os trabalhos de Mendel (mono e diibridismo) e de Morgan (ligação a cromossomas sexuais) valorizando o seu contributo para a 
construção de conhecimentos sobre hereditariedade e genética.  

-Explicar a herança de características humanas (fenótipos e genótipos) com base em princípios de genética mendeliana e não mendeliana (grupos 
sanguíneos Rh e ABO, daltonismo e hemofilia). 
- Explicar exemplos de mutações génicas e cromossómicas (em cariótipos humanos), sua génese e consequências. 
- Interpretar informação científica relativa à ação de agentes mutagénicos na ativação de oncogenes. 

- Realizar exercícios sobre situações de transmissão hereditária (máximo de duas características em simultâneo, usando formatos de xadrez e 
heredograma).  
-Explicar fundamentos básicos de engenharia genética utilizados para resolver problemas sociais. 
- Interpretar informação sobre processos biotecnológicos de manipulação de ADN (obtenção de ADNc, amplificação de amostras de ADN por PCR, 

impressão digital genética, transformação genética de organismos). 
- Avaliar potencialidades científicas, limitações tecnológicas e questões bioéticas associadas a casos de manipulação da informação genética de 
indivíduos (diagnóstico e terapêutica de doenças e situações forenses). 
 Planificar e realizar atividades práticas (ex. pesquisa de informação, entrevistas a especialistas, atividades laboratoriais ou exteriores à sala de 

aula, organização de exposições ou debates) sobre manipulação de ADN. 
 

Imunidade e 
controlo de 

doenças 
(40) 

 
-Interpretar informação relativa a intervenções biotecnológicas que visam resolver problemas de diagnóstico e controlo de doenças.  

-Explicar processos imunitários (defesa específica/ não específicas; imunidade humoral/ celular, ativa/ passiva).  
-Interpretar informação sobre processos de alergia, doença autoimune e imunodeficiência. 
- Explicar a importância dos anticorpos monoclonais em processos de diagnóstico e terapêutica de doenças. 
- Planificar e realizar atividades práticas (ex. pesquisa de informação, atividades laboratoriais ou exteriores à sala de aula, entrevistas a 

especialistas, exposições ou debates) sobre saúde do sistema imunitário. 
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Domínio 
(Ponderação) 

Aprendizagens essenciais 

Descritores 
do 

Perfil do 
aluno 

Descritores de desempenho 
 

20-18  17-16 15-13 12-10 9-8 7-1 

Técnicas/ 
Instrumentos de 

avaliação* 

Produção de 
alimentos e 

sustentabilidade 

(40) 

 
-Interpretar informação relativa a intervenções biotecnológicas que visam resolver problemas de produção e conservação de alimentos. 
- Explicar processos de transformação de alimentos por microrganismos, aplicando conceitos de metabolismo.  

-Interpretar dados experimentais sobre atividade enzimática (efeito de temperatura, pH, inibição competitiva e não competitiva), aplicando 
conhecimentos de biomoléculas. 
- Avaliar argumentos sobre vantagens e preocupações relativas à utilização de OGM na produção de alimentos. 
- Comparar métodos de controlo de pragas (biotecnológicos/ biocidas) em termos de eficácia e impactes. 

- Realizar procedimentos laboratoriais/ experimentais sobreação enzimática. 
- Planificar e realizar atividades práticas (ex. pesquisa de informação, atividades laboratoriais ou exteriores à sala de aula, entrevistas a 
especialistas, exposições ou debates) sobre processos de conservação de alimentos. 
 

 
Participativo/ 
colaborador 

(B, C, D, E, F) 
 

Responsável/ 
autónomo 

(C, D, E, F, G, 
I, J) 

 
Cuidador de si 

e do outro 
(B, E, F, G) 

 
 

 

 Análise de Conteúdo: 
- Portefólios; 
- Relatórios de 
atividades;  
- Trabalhos de 
pesquisa/investigação 
- Apresentação oral 
de trabalhos;  
- Trabalhos escritos; 
- Cadernos diários;  
-Reflexões criticas; 
 
- Outros (dando 
cumprimento ao DL 
nº 54/2018). 
 

 Testagem: 
- Testes de 
aproveitamento; 
- Testes de 
desempenho;  
- Questionamento 
oral;  
- Fichas de trabalho;  
- Questões aula;  
- Miniteste;  
- Testes digitais;  
- Quizzes;  
- 
- Outros (dando 
cumprimento ao DL 
nº 54/2018) 

Preservar e 
recuperar o 

ambiente 
(20) 

-Interpretar dados relativos a uma situação de contaminação de ar, água ou solo (que seja relevante e/ou próxima dos alunos).  

-Planificar e realizar atividades práticas (ex. pesquisa, entrevistas, atividades laboratoriais ou exteriores à sala de aula, organização de folhetos, 
exposições ou debates) sobre contaminantes, efeitos e remediação biotecnológica. 
- Realizar intervenções de cidadania responsável (exequíveis e fundamentadas) orientadas para prevenir/ minimizar/ remediar a problemática em 
estudo e promover o uso sustentado dos recursos naturais. 

*Notas: 
1. Por período são implementados, no mínimo, 2 momentos de avaliação sumativa para classificar, recorrendo a técnicas diferentes. 

2. São implementados 1 a 2 momentos de avaliação sumativa com propósitos formativos por período (momentos de feedback de qualidade). 


