CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
DISCIPLINA Física e Química 11º C.Profissional
Critérios
Evidências de:

Descritores
do PA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁGUAS SANTAS

Organizador

Perfil de aprendizagens específicas

Módulos

Descritores de desempenho
O aluno
V

IV

é capaz de:

Conhecimento
ACPA
(A, B, D, F, I)
35%

Conhecedor
Investigador
Criativo
Sistematizador
Autoavaliador

F3 -Luz e Fontes de
Luz

Processos de recolha de
informação

III

II

nem sempre é capaz de:

I

Técnicas

Instrumentos

Testagem

Teste de avaliação
Questões de aula
…

Análise de
conteúdo

Trabalho de
projeto
Portefólio
Relatório
…

não é capaz de:

Avaliar a validade e a fiabilidade das afirmações, em documentos publicados, sobre os
efeitos que as radiações eletromagnéticas de diferentes frequências têm quando absorvidas
pela matéria e as implicações positivas e negativas.

Relacionar as energias dos fotões correspondentes às zonas mais comuns do espectro
eletromagnético e essas energias com a frequência da luz.

.Resolução de
problemas
ACPA
(A, B, C, D, F, I)
25%

Conhecedor
Questionador
Investigador
Sistematizador
Crítico/analítico
Criativo
Autoavaliador

Investigar os processos envolvidos em diferentes fontes de luz natural e artificial,
identificando as interações que originam a luz e comunicando as conclusões.

Ext. F3 Ótica
Geométrica

Relacionar a reflexão, a transmissão e a absorção da luz com as propriedades químicas
dos materiais.

Interpretar a reflexão e a refração em espelhos e lentes.

Comunicação
ACPA
(A, B, D, E, F, H, J)
20%

Conhecedor
Crítico/analítico
Sistematizador
Comunicador
Autoavaliador

F4 Circuitos
Elétricos

Montar circuitos elétricos, associando componentes elétricos em série e em paralelo e, a
partir de medições, caracterizá-los quanto à corrente elétrica que os percorre e à diferença
de potencial elétrico aos seus terminais.
Observação
Determinar,

experimentalmente,

as

características

de

uma

pilha,

avaliando

os

procedimentos e comunicando os resultados.

Relacionamento
Interpessoal
ACPA
(E, F, G, J)
20%

Participativo/colabora
dor
Respeitador da
diferença/do outro
Responsável
Autoavaliador

Grelhas de
observação
Diálogos
Apresentação oral
Trabalho
experimental
Debates
…

Aplicar a conservação da energia numa instalação elétrica a situações do dia a dia, tendo
em conta o efeito Joule, identificando as fontes de energia (renovável ou não) e a pegada
energética.
Inquérito
Interpretar aplicações da indução eletromagnética com base na Lei de Faraday.

Entrevistas
Questionários
sobre opiniões
…
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁGUAS SANTAS
Avaliar, numa perspetiva intra e interdisciplinar, como a energia elétrica e as suas diversas
aplicações são vitais na sociedade atual e as suas repercussões a nível social, económico,
político e ambiental, identificando e discutindo as vantagens e os inconvenientes da
produção energética em diversos tipos de centrais elétricas.

Identificar a ocorrência de reações químicas a partir de diferentes propriedades de
Q3-Reações
Químicas.
Equilíbrio Químico
Homogéneo.

reagentes e de produtos da reação (cor, estado físico).

Explicar que a ocorrência de uma reação química envolve, em geral, uma energia de
ativação, e que a velocidade da reação pode ser controlada conhecendo o efeito que
algumas variáveis (a concentração ou a pressão dos reagentes, a área da superfície de
contacto dos reagentes, a luz , a temperatura, o uso de catalisadores ou de inibidores) têm
na rapidez da reação.

Analisar as leis da conservação da massa numa reação química e o conceito de reagente
limitante.

Avaliar a influência da reação inversa no rendimento de uma reação química.
Explicar que a ocorrência de uma reação química envolve, em geral, uma energia de
ativação, e que a velocidade da reação pode ser controlada conhecendo o efeito que
algumas variáveis (a concentração ou a pressão dos reagentes, a área da superfície de
contacto dos reagentes, a luz , a temperatura, o uso de catalisadores ou de inibidores) têm
na rapidez da reação.

Q4- Equilíbrio
Ácido-Base

Interpretar, com base numa equação química, a autoionização da água e o conceito de pH.
Discutir e analisar os efeitos da dissolução de óxidos inorgânicos (de carbono, de enxofre,
de fósforo e de nitrogénio) no pH da água da chuva.
Explicar as definições de ácido e de base segundo Brönsted-Lowry.
Avaliar criticamente as relações entre a constante de acidez e a
constante de basicidade, discutindo a força relativa de ácidos e de bases.
Identificar

a

reatividade

de

ácidos

e

de

bases,

bem

como as normas de segurança relativamente ao seu (não) armazenamento conjunto.

Pesquisar e

analisar

à

luz

do

equilíbrio

químico

dissolução-

precipitação a formação de incrustrações em máquinas de café, caldeiras, entre outros.
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁGUAS SANTAS
Identificar a corrosão como um equilíbrio de oxidaçãoredução e o problema da sua mitigação em estruturas metálicas.
Avaliar

e

comparar

o

potencial

energético

das

reações

de

combustão

quer

utilizando combustíveis fósseis quer alternativas
verdes ou sustentáveis, distinguindo “verde” de “sustentável” no contexto energético.
Explicar as definições de ácido e de base segundo Brönsted-Lowry.
Avaliar criticamente as relações entre a constante de acidez e a constante de basicidade,
discutindo a força relativa de ácidos e de bases.
Identificar a reatividade de ácidos e de bases, bem como as normas de segurança
relativamente ao seu (não) armazenamento conjunto

A - Linguagens 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
PA - Perfil dos Alunos | ACPA - Áreas de Competências do Perfil dos Alunos
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