ACADEMIA DE MÚSICA DE VILAR DO PARAÍSO
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 8º e 9º ano
Físico-Química
DOMÍNIOS

Conteúdos

Ano letivo
2018/2019

OBJETIVOS



Domina a linguagem científica inerente à disciplina;



Evidencia facilidade em memorizar e reter ideias;



Apresenta clareza na compreensão de conceitos;



Detém facilidade no raciocínio lógico e/ou abstrato;



Mostra facilidade na aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos;



Revela facilidade na análise de gráficos e esquemas;



Demonstra destreza na realização de resumos, sínteses, esquemas e legendas;



Evidencia facilidade na interpretação de dados e resolução de problemas.

 Apresenta atenção e concentração nas aulas;

80%

Aprendizagem

 Apresenta facilidades de compreensão oral e escrita;
 Usa corretamente a Língua Portuguesa para comunicar oralmente e por escrito
com clareza.
 Utiliza linguagem específica em termos orais e escritos;

Processuais

 Revela iniciativa;
 Manipula instrumentos laboratoriais com cuidado e rigor.
 Revela autonomia, criatividade e espírito científico crítico;
 Aplica os conteúdos a novas situações;

Comunicativas

 Colabora na tomada de decisões;
 Pesquisa, seleciona, organiza a informação para a transformar em conhecimento;
 Coloca dúvidas.
O aluno:
 respeita-se a si mesmo e aos outros;
 assume e responde pelas suas próprias ações;
 age em função do bem comum;
 aspira ao rigor e à superação;
 é perseverante perante as dificuldades;

20%

Socioafetivo
(Valores e
atitudes)

 é sensível e solidário para com os outros;
 quer aprender mais;
 é interventivo, empreendedor e colaborador;
 desenvolve pensamento reflexivo, crítico e criativo;
 demonstra respeito pela diversidade humana e age de acordo com os princípios
dos direitos humanos;
 manifesta responsabilidade e autonomia pessoal para a formação de um cidadão
consciente;
 utiliza adequadamente as instalações e o material escolar.

Observação.: O nível atribuído aos alunos resulta da ponderação dos critérios de avaliação, cujo peso difere
entre si.
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Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Nível 5

Nunca

Raramente

Com frequência

Com muita
frequência

Sempre

Modalidades de
avaliação

Instrumentos de avaliação

Formativa
Sumativa

Observação direta; diálogo com os alunos; questões orais; fichas de avaliação
individual; fichas de trabalho; trabalhos individuais, de pares ou em grupo;
apresentações orais; caderno diário; atividades práticas/laboratoriais; relatórios e
outros definidos em conselho de turma.

