AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALEXANDRE HERCULANO
COD. 153000
DGEstE/DSRN

Ano Letivo 2017 / 2018
7º / 8º Ano

Disciplina: OAT

Critérios Gerais e Específicos de avaliação
Peso atribuído

Domínios de Aprendizagem

Específicos e transversais à disciplina

Parcial
Investiga/Analisa / Explora:
- Recolhe informação importante e organiza-a em dossier/portefólio/ capa
individual de disciplina.
Aplica os conhecimentos:
- Identifica materiais utensílios e ferramentas
- Compreende formas e técnicas;
- Utiliza com rigor os instrumentos de medição;
-Respeita as normas de segurança e higiene no trabalho.
- Utiliza vocabulário específico da disciplina
Domina as técnicas de trabalho:
- Utiliza os utensílios e ferramentas de forma adequada;
- Respeita as caraterísticas dos materiais;
- Apresenta rigor na execução da atividade prática da disciplina.
Cria (Tem iniciativa e espírito crítico):
- Apresenta soluções originais;
- Recicla e emprega materiais de forma a reduzir o seu impacto ambiental;
- Recria e adapta o projeto a novas situações.
Mobiliza saberes tecnológicos para compreender e exprimir a realidade

Atitudinais

Usa corretamente a Língua Portuguesa para comunicar e estruturar o
pensamento
Coopera na realização de projetos e tarefas comuns
Pontualidade / Assiduidade
Responsabilidade /Organização/ Limpeza do espaço de trabalho/ Autonomia/
Comportamento em contexto sala de aula/ Cumprimento de regras
Participação/ Entreajuda/Cooperação com os outros

Total

10 %

Instrumentos/Modalidades de avaliação

- Registo de observação e análise de:
- Empenho na execução das tarefas propostas;

3%
3%
3%
3%
3%

- Resiliência na resolução de problemas;

15%

- Resultado do trabalho prático proposto;

5%
5%
5%

15%

70%

- Atualização e Organização da capa
individual/dossier/portefólio;
- Trabalhos de pesquisa orientada, individuais
e de grupo;

5%
5%
5%

- Observação direta;

15%

- Fichas de trabalho a realizar durante o ano.
5%
5%
5%
5%
5%
10 %
10 %

Observação direta e registada
30%
Ficha de ocorrência em espaço de aula
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