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Planifica•‹o/CritŽrios  
Ano Letivo 2019/2020 !

 
Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: Física  Ano:12º  Curso: Científico-Humanístico 

 
Planifica•‹o Anual  

Per’odo  Sequ•ncias  Conteœdos Program‡ticos/Aprendizagens Essenciais  Tempos letivos  
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CritŽrios de Avalia•‹o /Pondera•‹o  

Em cada descritor a avaliação é feita tendo em conta os níveis seguintes: 

Ainda est‡ longe de um 
desempenho razo‡vel  

Ainda n‹o desempenha 
razoavelmente  

Desempenha 
razoavelmente  

Desempenha bem Desempenha plenamente  

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 
Até 19% Entre 20% e 46% Entre 47% e 69% Entre 70% e 89% Entre 90% e 100% 

 

(Dom’nios/Sequ•ncias/Temas/M—dulos e  
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes  )/Descritores  

Pondera•‹o  Instrumentos de Avalia•‹o  

                                  

A-  Mec‰nica 

A1-Descreve movimentos a duas dimensões utilizando grandezas 

cinemáticas; analisa movimentos de corpos sujeitos a ligações aplicando 

a Segunda Lei de Newton, expressa num sistema cartesiano fixo ou num 

sistema ligado à partícula, e por considerações energéticas. 

A2-Descreve o movimento de um sistema de partículas através do centro 

de massa, caracterizando-o do ponto de vista cinemático e dinâmico, e 

interpreta situações do quotidiano com base nessas características. 

A3-Caracteriza fluidos em repouso com base na pressão, força de pressão 

e impulsão, explicando situações com base na Lei Fundamental da 

Hidrostática e na Lei de Arquimedes; reconhece a existência de forças 

que se opõem ao movimento de um corpo num fluido e a sua 

dependência com a velocidade do corpo e as características do fluido e 

do corpo. 

A4- Interpreta e analisa gráficos e tabelas. 
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Grelhas de 

observação/registo 

Questões de aula/Fichas 

Relatórios/Sínteses/Trabalho 

de pesquisa  

Testes 

Contributos dados para as 

atividades de articulação 

curricular/participação em 

projetos dinamizados pelo 

professor 

 



                                                

B-  Campos e For•as 

B1-Compreende as interações entre massas, descrevendo-as através da 

grandeza campo gravítico e de considerações energéticas; caracterizar o 

campo gravítico terrestre. 

B2-Compreende as interações entre cargas elétricas, descrevendo-as 

através do campo elétrico ou usando considerações energéticas, e 

caracterizar condutores em equilíbrio eletrostático; caracterizar um 

condensador e identificar aplicações. . 

B3-Caracteriza as forças exercidas por campos magnéticos sobre cargas 

elétricas em movimento e descrever os movimentos dessas cargas, 

explicando o funcionamento de alguns dispositivos com base nelas; 

caracterizar as forças exercidas por campos magnéticos sobre correntes 

elétricas. 

B4- Interpreta e analisa gráficos e tabelas 
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Grelhas de 

observação/registo 

Questões de aula/Fichas 

Relatórios/Sínteses/Trabalho 

de pesquisa  

Testes 

Contributos dados para as 

atividades de articulação 

curricular/participação em 

projetos dinamizados pelo 

professor 

 

                                                                   

C-   F’sica Modena 

C1. Reconhece a insuficiência das teorias clássicas na explicação da 

radiação do corpo negro e do efeito fotoelétrico e o papel desempenhado 

por Planck e Einstein, com a introdução da quantização da energia e da 

teoria dos fotões, na origem de um novo ramo da física – a física 

quântica. 

C2-Reconhece a existência de núcleos instáveis, caracterizar emissões 

radioativas e processos de fusão e cisão nuclear e interpretar 
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atividades de articulação 



quantitativamente decaimentos radioativos; reconhecer a importância da 

radioatividade na ciência, na tecnologia e na sociedade. 

C3- Interpreta e analisa gráficos e tabelas 

curricular/participação em 

projetos dinamizados pelo 

professor 

 
Notas: 
- a avaliação é sempre formativa, mesmo a que resulta de uma classificação no final dos 1.º e 2.º períodos, com exceção da avaliação do final do 3.º 
período, que é sumativa e que resulta do juízo globalizante do ano; 
- os instrumentos de avaliação devem ser diversificados; 
- um instrumento de avaliação tem tantas classificações quantos os descritores dos domínios/sequências/temas/módulos e conhecimentos, capacidades 
e atitudes que estão a ser avaliados; 
- a dificuldade registada num determinado período do ano não deve ser considerada na avaliação do 3.º período, quando se deteta que o aluno já superou 
o problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’veis de Desempenho  

Tendo em conta as aprendizagens essenciais e as áreas de competência inscritas no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória 
(linguagens e textos; informação e comunicação; raciocínio e resolução de problemas; pensamento crítico e pensamento criativo; 
relacionamento interpessoal; desenvolvimento pessoal e autonomia; bem-estar, saúde e ambiente; sensibilidade estética e artística; saber 
científico, técnico e tecnológico; consciência e domínio do corpo), os descritores de desempenho são os seguintes: 

 
(Muito Bom) 

Nível 5 
18 a 20 valores 

 

O aluno conseguiu atingir na totalidade os conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas aprendizagens 
essenciais, evidenciando não ter qualquer dificuldade na disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da escolaridade obrigatória, a 
plenitude das competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.  



(Bom) 
Nível 4 

14 a 17 valores 

O aluno conseguiu atingir a maior parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas aprendizagens 
essenciais, evidenciando ter muita facilidade na disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da escolaridade obrigatória, a maior 
parte das competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.  

(Suficiente) 
Nível 3 

10 a 13 valores 

O aluno conseguiu atingir, de forma satisfatória, uma parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas 
aprendizagens essenciais, evidenciando ter pequenas dificuldades na disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da escolaridade obrigatória, de forma 
satisfatória, uma parte das competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.  

(Insuficiente) 
Níveis 1 e 2 
0 a 9 valores 

O aluno não conseguiu atingir, de forma satisfatória, os conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas 
aprendizagens essenciais, evidenciando ter dificuldades na disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra muitas dificuldades em poder adquirir, no final da escolaridade 
obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.  

 


