Escola Secundária Francisco de Holanda
Curso Técnico de Processamento e Controlo de Qualidade Alimentar (TQA)
2016/2017

Critérios Específicos de Avaliação de Biologia

•

Avaliação Sumativa …………………………………………………………………………………….…………… 50%

•

Atividades propostas /trabalhos de grupo/ trabalhos de pesquisa/aulas práticas …… 40%

•

Atitudes/ valores ……………………………………………………………………………………………..……… 10%

Participação nas atividades letivas: pede ajuda quando não consegue compreender, responde
quando é solicitado, participa de forma ordeira e construtiva, realiza as tarefas propostas, revela
espírito crítico,….
Atenção, interesse e comportamento: está atento e concentrado nas aulas; interfere
positivamente na aula, toma nota de conteúdos pertinentes, empenha-se na realização das
atividades, tem comportamento adequado, realiza os trabalhos opcionais,…
Métodos de estudo e trabalho: apresenta o material necessário e organizado, entrega os
trabalhos propostos na data prevista, realiza os trabalhos de casa, procura aprofundar
conhecimentos, realiza pesquisas, …
Sentido de responsabilidade: é assíduo, pontual, zela pelo seu material e da escola.
Relacionamento interpessoal e de grupo: respeita a opinião dos colegas, participa no trabalho
do grupo, revela sociabilidade, participa com empenho nas atividades do Plano Anual de
Atividades do Agrupamento.
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Departamento de Ciências Naturais
Critérios Específicos do Departamento de Ciências Naturais
2016/2017

Disciplina de Ciências Naturais, Biologia e Geologia e Biologia

DISCIPLINAS

COMPETÊNCIAS

PONDERAÇÃO

INSTRUMENTOS
DE AVALIAÇÃO

ESPECÍFICAS:
Concetuais:
• Conhece, compreende e interpreta
factos e conceitos.

Ciências Naturais:
2º e 3º ciclos

•

60%

Interpreta dados/resultados.

Trabalhos:

Aplica conhecimentos na resolução de
problemas.

•

Testes

30%

•

Individuais

•

de grupo

•

de projeto

Procedimentais:

Biologia e Geologia:
10º e 11º anos

•

Seleciona, recolhe, organiza e apresenta
informação.

•

Planifica, executa e discute o trabalho
laboratorial, experimental ou de
investigação.

Relatórios

Grelhas de observação

Biologia: 12º ano

GERAIS:
Empenho na participação nas atividades do
departamento do PAA.
Atitudes, valores e responsabilidades:
•

Ser responsável.

•

Respeitar o outro.

•

Ser solidário e cooperativo.

•

Ser autónomo.

•

Ter espírito crítico.

10%

Grelhas de observação

Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda
Curso Técnico de Processamento e Controlo de Qualidade Alimentar (TQA)
Critérios Específicos das disciplinas da componente técnica:
Microbiologia (MCB)

2016/2017

Processamento Geral de Alimentos (PGA)
Controlo da Qualidade Alimentar (CQA)
Higiene e Segurança na Industria Alimentar (HSI)

•
•
•

Avaliação Sumativa …………………………………………………………………………………….…………… 40%
Atividades propostas /trabalhos de grupo/ trabalhos de pesquisa/aulas práticas …… 40%
Atitudes/ valores ……………………………………………………………………………………………..……… 20%
Participação nas atividades letivas: pede ajuda quando não consegue compreender, responde
quando é solicitado, participa de forma ordeira e construtiva, realiza as tarefas propostas, revela
espírito crítico,...
Atenção, interesse e comportamento: está atento e concentrado nas aulas; interfere
positivamente na aula, toma nota de conteúdos pertinentes, empenha-se na realização das
atividades, tem comportamento adequado, realiza os trabalhos opcionais,…
Métodos de estudo e trabalho: apresenta o material necessário e organizado, entrega os
trabalhos propostos na data prevista, realiza os trabalhos de casa, procura aprofundar
conhecimentos, realiza pesquisas, …
Sentido de responsabilidade: é assíduo, pontual, zela pelo seu material e da escola.
Relacionamento interpessoal e de grupo: respeita a opinião dos colegas, participa no trabalho
do grupo, revela sociabilidade, participa com empenho nas atividades do Plano Anual de
Atividades do Agrupamento.
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