
                                                                                                                                                                                              
 

ESCOLA SECUNDÁRIA CACILHAS-TEJO  
Código 401 602 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
 

DISCIPLINA:           Sustentabilidade Ambiental e Rural                                              ANO DE ESCOLARIDADE: 10º ANO 
 

A. Critérios de avaliação 
 

UFCD Conhecimentos, Capacidades, Atitudes Descritores de Desempenho 
Instrumentos de 

Avaliação 
4300 

Organização 
Biológica – da Célula 

à Biosfera 

Reconhecer a diversidade biológica que caracteriza um ecossistema; 
Identificar os níveis estruturais de complexidade crescente na organização dos 
sistemas vivos; 
Reconhecer a célula como unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos; 
Identificar as diferenças entre células procarióticas e eucarióticas – animal e vegetal; 
 Identificar as principais funções dos organitos celulares; 
 Analisar e comunicar resultados de trabalhos práticos de forma organizada e 
diversificada. 

 
 Mobiliza diferentes fontes de informação na 

construção de respostas para os problemas 
investigados e constrói textos com correção 
linguística e científica; 

 Recolhe, trata e interpreta informação e comunica os 
resultados através das ferramentas mais adequadas, 
no discurso escrito, oral ou digital; 

 Integra conhecimentos de diferentes áreas na 
resolução de problemas técnicos em situações de 
simulação ou contexto de trabalho; 

 Investiga problemas no âmbito dos diferentes 
conteúdos/ projetos, ancorado em guiões de trabalho 
e questões relevantes; 

 Utiliza criativamente os saberes na produção de 
pensamento próprio; 

 Aplica o conhecimento produzido, e os 
procedimentos de investigação, de forma criativa, em 
trabalho de equipa, para argumentar, comunicar e 
intervir em problemas reais; 

 Pesquisa exemplos concretos na comunidade a que 
pertence e que se integrem nas características dos 
ambientes profissionais do setor do turismo; 

 Realiza projetos, identificando problemas e colocando 
questões-chave, relevantes a nível turístico, com 
iniciativa e autonomia; 

 Identifica-se com o seu espaço de pertença, no 
âmbito do setor do turismo, valorizando a diversidade 
de relações nas diferentes comunidades e culturas; 

 Comunica os resultados da investigação, usando a 
linguagem verbal, icónica, escrita, gráfica e digital. 

 
 
 
Trabalhos Individuais (TI) 
Trabalhos de Grupo (TG) 
 
Trabalhos Sumativo (TS) 
 
 
 
Os TI e TG são avaliados 
por:  
Observação indireta 
(trabalho entregue)  
Observação direta (grelhas 
de avaliação na execução  
/apresentação do trabalho) 
 
Os TS são avaliados por: 
Testes  
Trabalhos de projeto 

4301 
Sistemática dos Seres 

Vivos 

Relacionar a necessidade de classificações em Biologia com a grande diversidade de 
formas vivas; 
Tomar conhecimento dos fundamentos da sistemática; 
Distinguir os diferentes sistemas de classificação; 
Identificar critérios subjacentes a diferentes sistemas de classificação e discutir 
respetivas vantagens e limitações; 
Aplicar regras básicas de nomenclatura; 
Caracterizar os organismos em função dos diferentes reinos; 
Reconhecer a importância ecológica e económica dos procariontes e dos fungos; 
Observar, distinguir e identificar seres vivos recorrendo à utilização de chaves 
dicotómicas simples e bibliografia adequada; 
Utilizar fontes diversificadas para pesquisar, organizar e sintetizar informação. 

 
4302 

Estrutura e Dinâmica 
dos Ecossistemas 

Definir ecossistema, comunidade e biótopo; 
Definir população, habitat e espécie; 
 Identificar fatores bióticos e abióticos no ecossistema, descrevendo exemplos que 
ilustrem a sua interdependência; 
Descrever a forma como os fatores abióticos influenciam os ecossistemas; Identificar 
causas que podem contribuir para a extinção de espécies, bem como implicações 
desse facto para o ecossistema; 
Reconhecer as principais relações bióticas inter e intraespecíficas; 
Tomar conhecimento do caso particular do Ecossistema Agrário; 
Definir nicho ecológico; 
Identificar diferentes nichos ecológicos; 
Definir Bioma; 
Distinguir os principais Biomas; 
Caracterizar os Biomas “Floresta Mediterrânica” e “Floresta Temperada Caducifólia”; 
Exemplificar as relações alimentares através da representação sob a forma de cadeias 



e teias alimentares e pirâmides ecológicas; 
Reconhecer a importância da circulação de matéria e do fluxo de energia num 
ecossistema; 
Definir produtividade de um ecossistema; 
Definir ciclo biogeoquímico; 
Descrever os ciclos da água, do carbono, do oxigénio e do azoto; 
 Interpretar esquemas representativos dos diferentes ciclos biogeoquímicos; 
Avaliar o impacto da ação dos seres vivos nos ciclos estudados; 
Caracterizar a dinâmica e evolução dos ecossistemas; 
Definir sucessão ecológica; 
Identificar as espécies pioneiras de uma sucessão; 
Identificar uma comunidade clímax; 
Dar exemplos de sucessão ecológica; 
Elaborar um circuito pedestre interpretativo, aplicando os conhecimentos obtidos 
durante as aulas. 

4303 
Ambiente e Recursos 

Naturais 

Identificar as diferenças nas relações ecológicas entre as sociedades humanas 
primitivas e as contemporâneas; 
Reconhecer os efeitos da rutura do equilíbrio natural sobre os seres vivos; 
Descrever a evolução do crescimento da população humana; 
Identificar causas da explosão demográfica; 
Identificar consequências do crescimento da população; 
Definir poluição e poluente; 
Identificar os principais poluentes do ar, da água e do solo e suas consequências nos 
seres vivos; 
Explicar como o uso do solo, o desenvolvimento industrial e o crescimento 
demográfico alteram o meio ambiente; 
Distinguir recursos de reservas; 
Definir recursos renováveis e não renováveis; 
Identificar as causas do esgotamento dos principais recursos; 

5265 
Educação Ambiental 

Avaliar as consequências diretamente relacionadas com cada um dos problemas 
ambientais globais da atualidade; 
Reconhecer a importância dos recursos naturais na sociedade contemporânea; 
Analisar as possíveis soluções existentes para a resolução, ou minimização dos 
problemas ambientais que a sociedade humana enfrenta; 
Explicar a necessidade de conservação e gestão dos recursos naturais; 
Reconhecer a importância dos recursos naturais como suporte de atividades de lazer 
e turismo; 
Apontar possíveis soluções para uma boa gestão dos recursos naturais, tendo em 
vista a sua utilização na atividade turística; 

4314 
 Direito e Política do 

Ambiente 

Identificar as bases do sistema jurídico; 
Identificar as principais resoluções internacionais e as suas aplicações ao território 
nacional; 
 Proceder a uma apreciação critica de documentos comunitários sobre ambiente; 
Identificar documentos de direito comunitário e nacional; 
Tomar conhecimento dos fundamentos da legislação e política de ambiente; 
Identificar os objetivos, os princípios fundamentais e os instrumentos de apoio; 
Reconhecer os principais princípios da política de ambiente; 
 Identificar as estruturas da administração pública portuguesa relacionadas com o 
ambiente; 
Identificar as competências das diversas estruturas da administração pública; 



Enunciar os principais organismos internacionais relacionados com o ambiente e 
respetivas funções e competências; 
Identificar os principais documentos legislativos em matéria de ambiente; 
Descriminar a aplicação dos diversos programas de fundos comunitários. 

4305 
Áreas Protegidas 

Identificar a criação das áreas protegidas como forma de conservação da natureza; 
Reconhecer a importância da defesa do Património Natural; 
Caracterizar cada uma das Áreas Protegidas; 
Reconhecer a interdependência do turismo e ambiente; 
Identificar os principais efeitos da poluição no turismo e do turismo no ambiente; 
Reconhecer a importância dos operadores turísticos na proteção ambiental; 
Reconhecer a proteção ambiental como uma oportunidade de negócio no sector 
turístico; 
Definir Turismo de Natureza; 
Reconhecer o Turismo de Natureza como forma de divulgação das Áreas Protegidas, 
mas também como forma de preservação das mesmas; 
Reconhecer o Turismo de Natureza como uma oferta integrada e consentânea com 
os objetivos de conservação de cada Área Protegida; 
Reconhecer a importância do Turismo de Natureza como potencial de 
desenvolvimento das populações locais, em pleno respeito pelas suas tradições e 
aspirações económicas e sociais; 
Reconhecer a importância da defesa do Património Natural, tendo em vista uma 
atividade turística responsável; 

4306 
Agricultura e 

Desenvolvimento 
Rural Sustentável 

Enunciar o conceito de desenvolvimento sustentado; 
Enunciar o conceito de Desenvolvimento Rural Sustentado 
Comparar o conceito de desenvolvimento sustentado com o de crescimento 
continuado; 
Caracterizar a multifuncionalidade das explorações agrícolas na ótica da sua 
valorização para um turismo de qualidade; 
Identificar atividades rurais emergentes de valor acrescentado para o turismo; 
Identificar soluções para uma boa gestão dos recursos naturais em meio rural, tendo 
em vista a sua utilização na atividade turística; 
Identificar atividades passíveis de conjugar princípios de equidade social, de 
equilíbrio ambiental e de eficácia económica; 
Identificar as técnicas associadas a novas formas de produção agrícola que 
contribuam para a manutenção do equilíbrio dos agroecossistemas; 
Caracterizar o modo de produção biológico e a produção integrada; 
Identificar alguns instrumentos de política agrícola e de desenvolvimento rural, em 
vigor. 

 

 



B. Critérios de Classificação 
 

1. Classificação das aprendizagens 
a) A classificação das aprendizagens é determinada pelos instrumentos de avaliação utilizados que aferem a aquisição 
das competências de acordo com os critérios de avaliação e os respetivos descritores, que se refletem na sua 
elaboração e por indicadores de comportamento, assiduidade e pontualidade, relativos à disciplina; 
b) Os critérios de classificação valorizam os desempenhos padrão que os alunos evidenciam em diferentes 
instrumentos de avaliação e a sua integração na vida da escola, no cumprimento do Regulamento Interno; 
c) Os critérios de classificação são cumulativos. A não observação de um implica a atribuição de classificação de nível 
imediatamente inferior; 
d) Os instrumentos de avaliação podem ser usados individualmente ou globalmente através de portfolios; 
e) Os critérios de avaliação dos trabalhos individuais e de grupo integram competências sociais consideradas no 
sentido da responsabilização dos alunos no trabalho em aula e no fomento dos valores básicos de cidadania ativa. 
 

2. Instrumentos de avaliação a serem considerados para efeitos de classificação por período letivo 

1. Em cada UFCD são considerados, para efeitos de classificação, no mínimo, um instrumento de cada tipo: trabalho 
sumativo, trabalho de grupo e trabalho individual, tendo em atenção a respetiva duração; 

2. Todos os instrumentos considerados para efeitos de classificação são objeto de registo e conhecimento dos alunos; 
3. Em cada UFCD devem, preferencialmente, existir mais do que 3 instrumentos considerados como mínimo; 
4. São considerados todos os instrumentos realizados, para efeitos de classificação, em cada UFCD;  
5. Em cada UFCD e, após aprovação em reunião de departamento, poderão não ser considerados alguns dos 

instrumentos realizados desde que exista mais do que um a avaliar as mesmas competências, independentemente 
do período de realização. Neste caso, os alunos são informados, dos instrumentos a serem considerados para 
efeitos de classificação; 

6. Os instrumentos de avaliação podem utilizar várias escalas: escala contínua de 0 a 20 valores, escala de pontos (ex.: 
5 pontos ou 10 pontos), etc. No final de cada UFCD é determinada a correspondência para a avaliação na escala 0 a 
20 valores; 

7. A classificação é determinada em cada UFCD por: correspondência entre as avaliações efetuadas pelos descritores 
de avaliação e descritores de classificação. 

 

3. Determinação da classificação das aprendizagens 
 

Nível Descritores 

 

 

18 a 20 

valores 

 Média ponderada (50% trabalhos sumativos + 25% trabalhos individuais + 25% trabalhos de grupo), 

arredondada à unidade, dos instrumentos de avaliação utilizados; 

 Sem faltas de assiduidade e pontualidade injustificadas; 

 Máximo de 10% de faltas justificadas (exceção: doença prolongada, estatuto de atleta de alta competição 

ou trabalhador-estudante devidamente justificadas, em que o indicador não é considerado); 

 Sem medidas corretivas ou sancionatórias. 

 

 

14 a 17 

valores 

 Média ponderada (50% trabalhos sumativos + 25% trabalhos individuais + 25% trabalhos de grupo), 

arredondada à unidade, dos instrumentos de avaliação utilizados; 

 Sem faltas de assiduidade e pontualidade injustificadas; 

 Máximo de 15% de faltas justificadas (exceção: doença prolongada, estatuto de atleta de alta competição 

ou trabalhador-estudante devidamente justificadas, em que o indicador não é considerado); 

 Sem medidas corretivas ou sancionatórias. 

 

10 a 13 

valores 

 Média ponderada (50% trabalhos sumativos + 25% trabalhos individuais + 25% trabalhos de grupo), 

arredondada à unidade, dos instrumentos de avaliação utilizados; 

 Máximo de 15% de faltas de assiduidade e pontualidade injustificadas; 

 Máximo de 20% de faltas justificadas (exceção: doença prolongada, estatuto de atleta de alta competição 

ou trabalhador-estudante devidamente justificadas, em que o indicador não é considerado); 

 No máximo duas medidas corretivas ou sancionatórias inferiores a 2 dias de suspensão. 

 

7 a 9 

 valores 

 Média ponderada (50% trabalhos sumativos + 25% trabalhos individuais + 25% trabalhos de grupo), 

arredondada à unidade, dos instrumentos de avaliação utilizados; 

 Máximo de 20% de faltas de assiduidade e pontualidade injustificadas; 

 Máximo de 20% de faltas justificadas (exceção: doença prolongada, estatuto de atleta de alta competição 

ou trabalhador-estudante devidamente justificadas, em que o indicador não é considerado); 

 No máximo três medidas corretivas ou sancionatórias inferiores a 3 dias de suspensão. 

 

<7 valores 
 Média ponderada (50% trabalhos sumativos + 25% trabalhos individuais + 25% trabalhos de grupo), 

arredondada à unidade, dos instrumentos de avaliação utilizados; 

 Assiduidade e pontualidade injustificadas superiores a 25%; 

 Faltas justificadas superiores a 25% justificadas (exceção: doença prolongada, estatuto de atleta de alta 

competição ou trabalhador-estudante devidamente justificadas, em que o indicador não é considerado); 

 Mais de três medidas corretivas ou sancionatórias. 

 


