CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Ano letivo 2019/2020
Disciplina: Ciências Naturais
Domínios

Indicadores




Conhecimentos e Competências

9º ano
%a

Instrumentos de Avaliação

atribuir






Saúde individual e comunitária
Saúde e qualidade de vida
Compreender a importância da saúde individual e comunitária na qualidade de vida da
população
A promoção da saúde
Sintetizar as estratégias de promoção da saúde
Organismo humano em equilíbrio
Níveis estruturais do corpo humano



Conhecer os distintos níveis estruturais do corpo humano



Alimentação saudável

- Metodologias ativas e experimentais (20%)



Compreender a importância de uma alimentação saudável no equilíbrio do organismo
humano

- Trabalhos de investigação/Apresentação (5%)



Sistema digestivo

- Eficácia na participação (5%)



Compreender a importância do sistema digestivo para o equilíbrio do organismo humano



Sistema cardiovascular e sistema linfático




Analisar a importância do sangue para o equilíbrio do organismo humano
Analisar a importância do sistema linfático no equilíbrio do organismo humano



Sistema respiratório




Sintetizar a importância do sistema cardiovascular no equilíbrio do organismo humano
Analisar a influência do ambiente e dos estilos de vida no sistema respiratório



Suporte básico de vida



Aplicar medidas de suporte básico de vida




Sistemas excretores
Compreender a importância da função excretora na regulação do organismo humano

Critérios de Avaliação de Ciências Naturais - 9º ano
2019/2020

 Elementos escritos:
 Avaliação formativa
- Fichas de avaliação (50%)
- Questões de aula (20%)



90%

Observação direta sobre:
- Eficácia da participação nas aulas (5%)

(*) A ponderação dos instrumentos não utilizados
reverte para as fichas de avaliação.

Total 100%

Domínios

Indicadores




%a

Instrumentos de Avaliação

atribuir

Sistema nervoso e sistema hormonal
Analisar o papel do sistema nervoso no equilíbrio do organismo humano
Sintetizar o papel do sistema hormonal na regulação do organismo

 Transmissão da vida
 Sistema reprodutor
 Compreender o funcionamento do sistema reprodutor humano


Genética e hereditariedade



Compreender a importância do conhecimento genético
 Observação direta sobre:

 Assiduidade
 Pontualidade

• Assiduidade (5%)
• Pontualidade (5%)

Atitudes e Valores

• Respeito pelas normas (15%)
 Respeito pelas normas

• Empenho:
- faz os trabalhos de casa (15%)

 Empenho
 Autonomia
 Autoavaliação

- realiza as tarefas que lhe são propostas (30%)
- traz o material escolar necessário para a aula
(10%)
- tem o material organizado e atualizado (5%)
• Autonomia (10%)
• Autoavaliação (5%)
Total 100%
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10%

