
 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  FÍSICA                                                                                                                                                                                               Nível:  12.º Ano 
 

Critérios de avaliação específicos – Física, 12.º ano 1/5 

 

Domínios Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas) 

Áreas de 
competências 

(Perfil dos 
alunos) 

Instrumentos de avaliação Ponderação 

 
 

MECÂNICA 
 

CINEMÁTICA E 

DINÂMICA DA 

PARTÍCULA A DUAS 

DIMENSÕES 

 

CENTRO DE MASSA E  

MOMENTO LINEAR 

DE SISTEMA DE 

PARTÍCULAS 

 

FLÚIDOS  

 
CAMPOS DE FORÇAS 

 
CAMPO GRAVÍTICO E 

CAMPO ELÉTRICO 

 

AÇÃO DE CAMPOS 

MAGNÉTICOS SOBRE 

CARGAS EM 

MOVIMENTO 

- Utilizar conhecimentos científicos com rigor, de forma articulada e consistente. 

- Selecionar informação pertinente em fontes diversas. 

- Analisar fenómenos da Natureza e situações do dia-a-dia com base em leis e modelos. 

- Estabelecer relações entre as aprendizagens essenciais dos vários domínios da disciplina e com 

aprendizagens de outras disciplinas. 

- Mobilizar conhecimentos de anos anteriores relevantes para as aprendizagens do ano em curso. 

- Mobilizar saberes e diferentes fontes de informação científica na resolução de problemas. 

Conhecedor / 

Sabedor / Culto / 

Informado 

 

A, B, G, I 

 

TESTES E MINI TESTES 
 

 

INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS:  
 

- Relatórios de atividades 

experimentais ou outras 

atividades. 

- Exercícios práticos. 

- Inquéritos científicos. 

- Questionários escritos. 

- Webquest /questionários ou 

trabalhos em plataformas 

digitais. 

- Intervenção / participação na 

sala de aula. 

 

- Grelha de avaliação de 

atividades prático-

laboratoriais. 

 

 

 

 

50% 
 

 

 
 

 

 
40% 

(30% com DAC) 

 
 

 
 

 

 

 
5% 

(4% com DAC) 

 
 

 

- Formular hipóteses face a fenómenos naturais ou situações do dia-a-dia. 

- Aplicar conhecimentos a diversas situações. 

- Propor diferentes abordagens de resolução de situações-problema. 

- Criar representações variadas da informação científica (relatórios, diagramas, tabelas, gráficos, 

equações, textos ou soluções face a desafios). 

- Analisar textos, esquemas conceptuais, simulações, vídeos com diferentes perspetivas, concebendo 
e sustentando um ponto de vista próprio. 

- Fazer predições sobre a evolução de fenómenos naturais e a evolução de experiências em contexto 

laboratorial. 

- Usar modalidades diversas para expressar as aprendizagens (por exemplo, relatórios, esquemas, 

textos, maquetes), recorrendo às Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), quando 

pertinente. 

- Tomar decisões para uma intervenção individual e coletiva conducente à gestão sustentável dos 

recursos energéticos, perante situações concretas. 

- Dar resposta a problemas e questões-chave com a realização de projetos interdisciplinares, 

articulando a ciência e a tecnologia em contextos relevantes a nível económico, cultural, histórico e 

ambiental. 

Criativo 

 

A, C, D, J 
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Domínios Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas) 

Áreas de 
competências 

(Perfil dos 
alunos) 

Instrumentos de avaliação Ponderação 

 
 

FÍSICA MODERNA  
 

INTRODUÇÃO À 
FÍSICA QUÂNTICA 

 
 

NÚCLEOS ATÓMICOS 
E RADIOATIVIDADE 

- Analisar conceitos, factos e situações, numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar. 

- Analisar textos com diferentes pontos de vista, distinguindo alegações científicas de não científicas. 

- Confrontar argumentos para encontrar semelhanças, diferenças e consistência interna. 

- Problematizar situações sobre aplicações da ciência e tecnologia e os seus impactos na sociedade e 

no ambiente. 

- Debater temas que requeiram sustentação ou refutação de afirmações sobre situações reais ou 
fictícias, apresentando argumentos e contra-argumentos baseados em conhecimento científico. 

Crítico / Analítico 

 

A, B, C, D, G 

PROJETOS NOS DOMÍNIOS DA 

ARTICULAÇÃO CURRICULAR 

(DAC) 
(Instrumentos a definir em 

função de cada projeto). 

 

 

GRELHA DE OBSERVAÇÃO DE 

VALORES 
 

 

10% 

(se houver) 
 

 

 
 

5% 
- Mobilizar conhecimentos para questionar situações. 

- Procurar e aprofundar informação, assim como recolher dados e opiniões para análise de temáticas 
em estudo. 

- Efetuar pesquisa enquadrada por questões-problema e sustentada por guiões de trabalho, com 

autonomia progressiva. 

Questionador / 

Investigador 

 

A, C, D, F, G, I, J 

- Argumentar sobre temas científicos polémicos e atuais, aceitando pontos de vista diferentes dos seus. 

- Respeitar diferenças de características, crenças e opiniões, incluindo as de origem étnica, religiosa 

ou cultural. 

- Saber trabalhar em grupo, desempenhando diferentes papéis, respeitando e sabendo ouvir todos os 

elementos do grupo. 

Respeitador da 

diferença e do 

outro 

 

A, B, E, F, H 

- Desempenhar tarefas de síntese. 

- Desempenhar tarefas de planificação, implementação, controlo e revisão, designadamente nas 

atividades experimentais. 

- Registar informação de forma seletiva e organizada. 

Sistematizador / 

Organizador 

 

A, B, C, I, J 

- Comunicar resultados de atividades laboratoriais e de pesquisa, oralmente e por escrito, usando 

vocabulário científico próprio da disciplina. 

- Participar em ações cívicas relacionadas com o papel central da Física e da Química no 
desenvolvimento tecnológico e suas consequências socio-ambientais. 

Comunicador / 

Interventor 

 

A, B, D, E, G, H, I 

- Interrogar-se sobre o seu próprio conhecimento identificando pontos fortes e fracos das suas 

aprendizagens. 

Auto avaliador 
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Domínios Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas) 

Áreas de 
competências 

(Perfil dos 
alunos) 

Instrumentos de avaliação Ponderação 

- Descrever processos de pensamento usados durante a realização de uma tarefa ou abordagem de 

um problema. 

- Considerar o feedback dos pares para melhoria ou aprofundamento de saberes. 

- Reorientar o seu trabalho, individualmente ou em grupo, a partir da explicitação de feedback do 

professor. 

A, B, C, D, E, 

F, G, H, I, J 

- Fornecer feedback para melhoria ou aprofundamento do trabalho de grupo ou individual dos pares. 

- Realizar trabalho colaborativo em diferentes situações (projetos interdisciplinares e atividades 

experimentais). 

Participativo / 

Colaborador 

B, C, D, E, F, J 

- Assumir responsabilidades adequadas ao que lhe for solicitado e contratualizar tarefas, apresentando 

resultados. 

- Organizar e realizar autonomamente tarefas, incluindo a promoção do estudo. 

- Dar conta a outros do cumprimento de tarefas e funções que assumiu. 

Responsável / 

Autónomo 

 

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

- Promover ações solidarias para com outros nas tarefas de aprendizagem ou na sua organização. 

- Posicionar-se perante situações de ajuda a outros e de proteção de si. 

- Saber atuar corretamente em caso de acidente no laboratório preocupando-se com a sua segurança 
pessoal e de terceiros. 

Cuidador de si e 

do outro 

 

A, B, E, F, G, I, J 

 

A importância relativa que cada um dos domínios pode assumir nas Aprendizagens Essenciais encontra-se nos seguintes intervalos: 

 Mecânica – 30 a 50 %; Campos de Forças – 15 a 30 %; Física Moderna - 10 a 25 %. 

Estes intervalos podem ser adaptados no caso de serem desenvolvidas projetos no âmbito dos DAC que o justifiquem. 
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Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 
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 

(*) 

Valores - atitudes, condutas e comportamentos (Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória) 

Responsabilidade e 
integridade 

Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; ponderar as ações próprias e 

alheias em função do bem comum. 

Excelência e exigência Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante perante as dificuldades; ter consciência de si e dos outros; ter sensibilidade e ser 

solidário para com os outros. 

Curiosidade, reflexão e 
inovação 

Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções e aplicações. 

Cidadania e participação Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos; negociar a solução de conflitos em prol da 

solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor. 

Liberdade Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no bem 

comum. 

Notas: 

1) Cada teste tem, em geral, a duração de 50 minutos. Poderão ser realizados mini testes, com a duração de 20-30 minutos, tendo metade da ponderação na média dos testes.  

2) O tipo e a quantidade de instrumentos específicos a utilizar em cada turma é ajustado ao desenvolvimento do ensino aprendizagem na turma, não existindo a obrigatoriedade de serem utilizados 

todos os diferentes tipos de instrumentos de avaliação. No final de cada período, a classificação do conjunto dos instrumentos específicos a considerar para a ponderação de 40% (ou 30%, se 

existir DAC) corresponde à soma das pontuações atribuídas em todos os instrumentos específicos utilizados face ao máximo de pontuação possível, convertida para a escala de 0 a 20 valores, 

com arredondamento às décimas.  

3) 20% a 30% do conjunto de todos os testes e instrumentos específicos deve refletir a dimensão prático-experimental. 

4) As grelhas de avaliação da atividade prático-laboratorial destinam-se a avaliar o desempenho dos alunos nas atividades laboratoriais, sendo preenchidas pelos professores com base no modelo 

em anexo. No modelo de grelha, os itens a observar e as respetivas pontuações/ponderações são meramente indicativas (ajustáveis à especificidade de cada atividade laboratorial). No final de 

cada período, a classificação da Grelha de avaliação de atividades prático-laboratoriais corresponde à soma das pontuações atribuídas em todas as atividades laboratoriais avaliadas face ao 

máximo de pontuação possível, convertida para a escala de 0 a 20 valores, com arredondamento às décimas. 



 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  FÍSICA                                                                                                                                                                                               Nível:  12.º Ano 
 

Critérios de avaliação específicos – Física, 12.º ano 5/5 

5) A classificação da Grelha de observação de valores a considerar no final de cada período resume a apreciação global efetuada desde o início do ano letivo. No caso de não existirem indícios 

suficientes para avaliar alguns dos itens, a pontuação obtida nos itens avaliados é convertida para a escala de 0 a 20 valores, com arredondamento às décimas.  

6) A classificação obtida com cada instrumento de avaliação é expressa na escala de 0 a 20 valores, em números inteiros ou com uma casa decimal. 

7) Todas as médias de classificações de instrumentos de avaliação são arredondadas às decimas e a classificação a propor no final de cada período é um número inteiro. 

8) A média obtida com a aplicação destes critérios de avaliação sustenta a proposta de classificação a apresentar ao Conselho de Turma em cada período, devendo ser tidas em conta a evolução 

do aluno e a situação global do mesmo. 

 

Fórmula de cálculo da classificação final: 

CF = (50 x MT) + (30 x MIE) + (5 x MAL) + (5 x MV) + (10 x MDAC)          Quando a disciplina estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

             100 

ou 

CF = (50 x MT) + (40 x MIE) + (5 x MAL) + (5 x MV)          Quando a disciplina não estiver envolvida num projeto do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)   

                 100 

Em que: 

CF – Classificação Final 

MT – Média dos Testes e Mini testes 

MIE – Média dos Instrumentos específicos (excluindo a Grelha das Atividades Laboratoriais) 

MAL – Média da Grelha das Atividades Laboratoriais 

MV – Média da avaliação dos Valores 

MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do DAC 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em 6/outubro/2020 


