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Técnico Auxiliar de Saúde 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

(Biologia- módulo A1- Diversidade e Unidade Biológica) – 1ºA 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A – Linguagem 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. 

 

DOMÍNIOS DOMÍNIOS ESPECÍFICOS 
PONDERAÇÃO 

(%) 
PERFIL DO 

ALUNO 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

  

CONHECIMENTOS 

 

-A Biosfera: níveis de organização 

hierárquica:  

   -Ecossistema, comunidade, 

população, espécie, organismo, sistema 

de órgãos, órgão, tecido e célula. 

-Alteração dos fatores do ambiente e 

extinção de espécies. 

- A célula- tipos de células (semelhanças 

e diferenças). 

- Compostos orgânicos. 

 - Macromoléculas. 

 

60% 
 

 
 

 (ficha de 
avaliação- 

40%); 
(trabalho -

20%). 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 

•Distingue componentes bióticos e abióticos num ecossistema, descrevendo exemplos que ilustrem a sua 
interdependência. 

• Reconhece e valoriza a diversidade biológica que caracteriza um ecossistema. 

• Identifica causas que podem contribuir para a extinção de espécies, bem como possíveis implicações desse facto 
para o ecossistema. 

• Identifica e distingue condutas pessoais e/ou coletivas, bem como suas implicações ao nível do equilíbrio dos 
ecossistemas e da conservação das espécies. 

• Compreende que os sistemas vivos se encontram organizados em níveis estruturais de complexidade crescente. 

• Reconhece a célula como unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos e que essa unidade também se 
revela a nível molecular. 

• Conhece os diferentes tipos de células. 

• Conhece os constituintes básicos dos seres vivos e exemplos do papel que desempenham. 

• Usa fontes diversificadas para pesquisar, organizar e sintetizar informação. 
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Técnico Auxiliar de Saúde 

APTIDÕES 

Interpreta dados 

Resolve exercícios  

Aplica/relaciona conceitos 

Analisa dados/situações 

Executa tarefas 

20% 
 

(discussão 
verbal, fichas 
de trabalho) 

• Interpreta dados e informações. 

• Recolhe e organiza dados de natureza diversa. 

• Analisa e discute dados/situações. 

• Resolve exercícios de natureza prática. 

• Executa tarefas diversas. 

 

 

ATITUDES 

Responsabilidade 
 
Empenho, iniciativa e autonomia 
 
Relações interpessoais 

20% Coopera com os colegas na realização das tarefas; 

Participa na aula de forma oportuna e empenhada; 

Realiza as atividades de forma autónoma; 

Cumpre as regras de sala de aula; 

Respeita os colegas, o professor e restantes intervenientes do espaço escolar; 

Respeita o espaço escolar. 

 

PROCEDIMENTO GERAIS DE AVALIAÇÃO 

 

1) Serão utilizados os instrumentos que melhor se adequem ao Perfil dos Alunos, tendo em conta as competências a desenvolver e o momento avaliativo. O professor informará os alunos sobre os instrumentos de avaliação 
escolhidos ficando esta informação registada no caderno do aluno. 

2) Os alunos são sempre informados dos critérios de avaliação, assim como das eventuais propostas de correção. 

 
 

 
 

Recomendações do professor aos pais/encarregados de educação relativamente à avaliação: 
Ajudar o aluno a controlar o calendário da avaliação | Zelar para que chegue a horas e traga todo o material | Informar-se com frequência sobre a situação do aluno 

Módulos a lecionar no ano letivo 

1.º Período 

Módulo A1 e início do Módulo A2 

2.º Período 

Conclusão do Módulo A2 e início do Módulo A3 

3.º Período 

Conclusão do Módulo A3 e início e conclusão do Módulo A4 


