
 

Critérios de Avaliação Específicos  

Disciplina:  BIOLOGIA                                                                                                                                                                                              Nível:  12º Ano 
 

Domínios / Blocos /Módulos / 
… 

(Organizador das A.E.) 

Descritores de desempenho específicos 
(Aprendizagens específicas)  

 

Áreas de competências 
(Perfil dos alunos) 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação 

 
Reprodução e manipulação 

da fertilidade 

• Reprodução humana 

- Gametogénese e fecundação 

- Controlo hormonal 

- Desenvolvimento embrionário 

 e gestação 

• Manipulação da fertilidade 

- Contraceção 

- Infertilidade humana e reprodução  

assistida 

 

 

Património genético 

• Património genético 

- Transmissão de características 

 hereditárias 

- Genética humana 

-Organização e regulação do  

material genético  

• Alterações do material  

Genético 

- Mutações 

- Fundamentos de engenharia genética 

 

Adquirir conhecimento, informação e outros saberes, 
relativos aos conteúdos que impliquem : 
- rigor, articulação e uso consistente de conhecimentos;  
- seleção, organização e sistematização de informação 
pertinente, com leitura  e estudo autónomo;  
- análise de factos, teorias, situações, identificando 
elementos ou dados;  
- memorização, compreensão, consolidação e mobilização 
de saberes intra e interdisciplinares.  

Conhecedor / Sabedor / Culto / 
Informado 

(A, B, G, I , J) 
  

 
Testes e Mini testes 
 
 
Instrumentos 
específicos: 
  - relatórios 
  - inquérito científico 
  - apresentações em   

suportes diversos 
  - trabalho de pesquisa 
  - outros 
 
 
 
 
 
 
Grelhas de Atitudes (*) 
 
Projetos DAC 

 
50% 

 
 
 

35% 
(ou 45%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 
 

10% 
(quando existir) 

Aplicar a criatividade em: 
- formulação de hipóteses e predições face a um fenómeno 
ou evento;  
- conceção de situações em que determinado conhecimento 
possa ser  aplicado;  
- imaginação de alternativas a uma forma tradicional de 
abordar uma situação- problema;  
- conceção sustentada de pontos de vista próprio, face a 
diferentes  perspetivas;  
 - expressão criativa de aprendizagens (por exemplo, 
imagens, texto, organizador gráfico, modelos). 

Criativo 
(A, C, D, J) 

 

Desenvolver o pensamento crítico e analítico incidindo em:  
- análise de factos, teorias, situações, identificando os seus 
elementos ou dados; 
 - problematização de situações reais próximas dos 
interesses dos alunos; 
 - elaboração de opiniões fundamentadas em factos ou 
dados (por exemplo textos com diferentes pontos de vista) 
de natureza disciplinar e interdisciplinar; 
 - mobilização de discurso oral e escrito de natureza 
argumentativa (expressar uma posição, apresentar 
argumentos e contra-argumentos); 
- apresentação de ideias, questões e respostas, com clareza  
 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 
 



 

Imunidade e controlo de doenças 

• Sistema imunitário 

- Mecanismos de defesa não 

 específicos 

- Mecanismos de defesa específicos 

- Desequilíbrios e doenças 

• Biotecnologia no  

diagnóstico e na terapêutica 

 de doenças 

 

Desenvolver a capacidade de: 
- pesquisa autónoma e criteriosa sobre as temáticas em 
estudo; 
- aprofundamento de informação. 

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

 

 
- síntese e organização de informação pertinente (por 
exemplo, sumários, registos de observações, relatórios 
segundo critérios e objetivos); 
 - planificação, revisão e monitorização de tarefas; 
 - estudo autónomo, identificando obstáculos e formas de os 
ultrapassar. 
 

Sistematizador/ organizador 
 (A, B, C, I, J) 

 

 

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. 

 

 



 

Critérios de Avaliação Específicos  
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Fórmula de cálculo da classificação final: 

CF = (50 x MT) + (35 x MIE) + (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) + (45 x MIE) + (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 

MV – Média da avaliação dos Valores 

MDAC – Média das atividades realizadas no âmbito do DAC 

 

Nota: 1. No segundo e terceiro períodos, a classificação a atribuir resulta da média aritmética das classificações obtidas em cada um dos diferentes instrumentos de avaliação realizados desde o 

início do ano letivo, consideradas as respetivas ponderações..2. A não comparência injustificada do aluno a qualquer tipo de avaliação implica a atribuição da classificação de zero valores, nessa 

avaliação . 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em __/__/____ 


