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DEPARTAMENTOS DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS  

GRUPOS 520 – Biologia e Geologia  

DISCIPLINA: Biologia e Geologia 

ANO DE ESCOLARIDADE: 10º 

NÍVEL DE ENSINO/CICLO/CURSO: Ensino Secundário 

 

 

TIPOLOGIAS DE TRABALHOS 

As estratégias utilizadas para a aquisição conhecimentos e consolidação das aprendizagens 

poderão ser as seguintes:  

 Fichas de Trabalho;  

 Trabalho de Grupo na resolução de problemas;  

 Trabalhos de pesquisa bibliográfica;  

 Apresentação oral de assuntos pesquisados;  

 Exercícios individuais com base em textos, esquemas, gráficos, diapositivos, figuras e 

outros;  

 Atividades Experimentais; 

 Posters; 

 Ensaios e portefólios; 

 Mapas conceptuais, V de Gowin e listas de verificação; 

 Visitas de estudo/ Saídas de Campo. 

Estes trabalhos elaborados, individualmente e/ou em grupo, serão realizados no contexto da 

disciplina e/ou de forma interdisciplinar. 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

 Questionários 

 Fichas/testes escritos 

 Grelhas de observação 

 Relatórios 

 Projetos 

 Apresentações orais 

 Posters; 

 ... 
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AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

 

A avaliação, sustentada por uma dimensão formativa, é parte integrante do ensino e da 

aprendizagem, tendo por objetivo central a sua melhoria baseada num processo contínuo de 

intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os 

desempenhos esperados e os procedimentos de avaliação. (...) A avaliação interna das 

aprendizagens, compreende, de acordo com a finalidade que preside à recolha de informação, 

as seguintes modalidades: diagnóstica, formativa e sumativa. DL nº55/2018, 6 de julho 

(adaptado) 

 
Domínios : 
 

 Conhecimento (aquisição, compreensão e utilização de dados, conceitos, modelos 

e teorias): 

 

ü Exercícios Individuais de Avaliação Escrita (Testes)……………………...45% 

ü Trabalhos de Pesquisa com apresentação oral e/ou escrita…………..…15% 

 
              SUB TOTAL .......... 60% 

 
 Capacidades (Destrezas cognitivas e motoras associadas à realização de   

trabalhos práticos): 

 

ü Planificação/Execução de Trabalho Experimental…………………………10% 

ü Relatórios/Posters individuais de atividades experimentais ……………...20% 

                                                                                     

              SUB TOTAL .......... 30% 
 

 Socio afetivo (Adoção de atitudes, valores e de decisões fundamentadas)…..10% 

 
                                                                                                             TOTAL ......  100 % 

 

 

 
 
NOTA - Esta proposta prende-se com a leitura da nova realidade que conjuga as 
Aprendizagens Essenciais (AE) – conhecimentos, capacidades e atitudes – e as áreas de 
competência definidas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 


