
NIVEIS DE CLASSIFICAÇÃO 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS 

BIOLOGIA E GEOLOGIA – 10º e 11º ANOS 
BIOLOGIA-12º ANO 

A classificação atribuída no final dos períodos engloba o desempenho dos alunos ao longo do ano letivo. 
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Interpretação de 
enunciados escritos 
e gráficos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adquirir, relacionar e 
aplicar 
conhecimentos em 
situações específicas 
 

 
Conhecimento e compreensão de 
dados, de conceitos, de modelos e 
de teorias 
 
Interpretação de dados de 
natureza diversa 
 
Interpretação dos resultados de 
uma investigação científica 
 
Estabelecimento de relações 
causa-efeito 
 
Estabelecimento de relações entre 
conceitos/articulação entre 
conteúdos 
 
Aplicação dos conhecimentos 
adquiridos em novos contextos e a 
novos problemas 
 
 

 
O aluno revela 
dificuldades na 
compreensão e 
expressão dos 
conhecimentos.  
 
O aluno revela 
dificuldades em 
relacionar os conteúdos 
estudados.  
 
 
 
 
 
Não utiliza nem 
relaciona os conceitos 
adquiridos.  
 
Não compreende 
fenómenos e modelos 
científicos.  
 

 
O aluno revela, 
embora com algumas 
dificuldades, 
compreensão e 
capacidade de 
expressão dos 
conhecimentos.  
 
O aluno consegue, 
embora com algumas 
dificuldades, 
relacionar os 
conteúdos 
estudados.  
 
Tem dificuldade em 
utilizar e relacionar 
os conceitos 
adquiridos.  
 
Tem dificuldade em 
compreender os 
fenómenos e 
modelos científicos.  
 

 
O aluno revela 
facilidade na 
compreensão e 
expressão dos 
conhecimentos.  
 
O aluno relaciona 
com facilidade os 
conteúdos 
estudados.  
 
 
 
 
 
Utiliza e relaciona 
os conceitos 
adquiridos.  
 
 
Compreende os 
fenómenos e 
modelos 
científicos.  
 

 
O aluno revela 
muita facilidade 
na compreensão 
e expressão dos 
conhecimentos.  
 
O aluno consegue 
relacionar com 
muita facilidade 
os conteúdos 
estudados.  
 
 
 
 
 
Utiliza e relaciona 
os conceitos 
adquiridos, com 
facilidade.  
 
Compreende os 
fenómenos e 
modelos 
científicos, com 
facilidade.  
 

 
O aluno 
compreende muito 
bem enunciados, 
expressando com 
muita clareza as 
suas ideias.  
 
 Reconhece e 
elabora, 
claramente, vários 
tipos de resposta.  
 
 
 
 
 
Utiliza e relaciona 
os conceitos 
adquiridos, na 
totalidade.  
 
Compreende os 
fenómenos e 
modelos científicos, 
na totalidade. 
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Resolução de 
problemas. 

 
 
 
 
 
 

 
Identificação/formulação de 
problemas/hipóteses 
explicativas de processos 
naturais.   
 
Planificação de atividades 
experimentais  
 
Interpretação/alteração de 
procedimentos 
experimentais  
 
Sistematização e análise de 
dados / resultados 

 
Não resolve situações 
de aprendizagem 
centradas na 
resolução de 
problemas.  
 
Não analisa, não 
interpreta e não 
avalia situações 
problema e/ou 
resultados 
experimentais.  
 
Não planeia nem 
realiza atividades 
práticas/experimenta
is ou projetos. 

 
Tem dificuldade em 
resolver situações de 
aprendizagem 
centradas na resolução 
de problemas.  
 
Tem dificuldade em 
analisar, interpretar e 
avaliar situações 
problema e/ou 
resultados 
experimentais.  
 
Tem dificuldade em 
planear e em realizar 
atividades 
práticas/experimentais 
ou projetos. 

 
Resolve situações 
de aprendizagem 
centradas na 
resolução de 
problemas.  
 
Analisa, 
interpreta e avalia 
situações 
problema e/ou 
resultados 
experimentais.  
 
Planeia e realiza 
atividades 
práticas/experime
ntais ou projetos. 

 
Resolve situações 
de aprendizagem 
centradas na 
resolução de 
problemas.  
 
Analisa, interpreta 
e avalia situações 
problema e/ou 
resultados 
experimentais, 
revelando espírito 
crítico.  
 
Planeia e realiza 
atividades 
práticas/experimen
tais ou projetos. 

  
Resolve situações de 
aprendizagem 
centradas na resolução 
de problemas.  
 
Confronta diferentes 
perspetivas de 
interpretação 
científica.  
 
Analisa, interpreta e 
avalia situações 
problema e/ou 
resultados 
experimentais, 
revelando espírito 
crítico.  
 
Planeia e realiza, na 
totalidade, atividades 
práticas/experimentais 
ou projetos. 
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Relação entre as 
componentes 
ciência, 
tecnologia, 
sociedade e 
ambiente  
 
 
 

 
Explicitação de 
opiniões 
fundamentadas por 
factos científicos  
 
 
 
Apreciação crítica de 
situações – problema 
que envolvam 
interações entre 
Ciência, Tecnologia, 
Sociedade e Ambiente 
 

 
Não reconhece que o 
conhecimento 
científico está em 
constante evolução.  
 
 
 
Não discute de uma 
forma reflexiva e 
ativa questões da 
sociedade atual.  

 
Reconhece com 
dificuldade que o 
conhecimento 
científico está em 
constante evolução;  
 
 
Tem dificuldade em 
discutir questões da 
sociedade atual.  

 
Reconhece que o 
conhecimento científico 
está em constante 
evolução.  
 
Avalia a influência da 
informação veiculada 
pelos meios de 
comunicação na tomada 
de decisões.  
 
Discute questões da 
sociedade atual.  

 
Avalia o impacto da 
Ciência na sociedade e 
no ambiente.  
 
Avalia o impacto da 
intervenção humana na 
Terra.  
 
Reconhece que o 
conhecimento científico 
está em constante 
evolução.  
 
Avalia a influência da 
informação veiculada 
pelos meios de 
comunicação na tomada 
de decisões.  
 
Discute com facilidade 
questões da sociedade 
atual.  

 
Reconhece as limitações 
da ciência e da tecnologia 
na resolução de 
problemas pessoais, 
sociais e ambientais.  
 
Avalia com consciência o 
impacto da Ciência na 
sociedade e no ambiente.  
 
Avalia com confiança e 
eficácia o impacto da 
intervenção humana na 
Terra.  
 
Reconhece que o 
conhecimento científico 
está em constante 
evolução.  
 
Avalia a influência da 
informação veiculada 
pelos meios de 
comunicação na tomada 
de decisões.  
 
Discute com convicção 
questões da sociedade 
atual.  


