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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

(Biologia- Módulo 5 – EVOLUÇÃO E CLASSIFICAÇÃO) – (2ºA) 
 

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 célula dos seres eucariontes (uni ou pluricelulares) possui uma 
organização interna mais complexa (a presença de compartimentos 
internos delimitados por membranas - organitos) que a célula dos 
procariontes.  

• A especialização de células em organismos coloniais traduz um 
aumento de complexidade; a passagem à pluricelularidade implica uma 
progressiva especialização morfofisiológica.  

• Ao longo dos tempos foram apresentadas várias explicações para a 
evolução dos seres vivos (Lamarkismo, Darwinismo, Neodarwinismo), 
todas elas condicionadas pelos contextos da época (científico-
tecnológico, sócio-económico, religioso, político,...); a teoria atual da 
evolução assenta, entre outros aspetos, na existência de mutações e no 
princípio da seleção natural.  

• O evolucionismo é sustentado por argumentos de natureza diversa: 
anatomia (estruturas homólogas, análogas e vestigiais), citologia, 
bioquímica, paleontologia, entre outros.  

• Os mecanismos de evolução podem ter um carácter divergente ou 
convergente.  

• O homem pode influenciar a capacidade adaptativa e a evolução dos 
seres, nomeadamente quando introduz alterações no meio ou cria 
situações que envolvem seleção artificial.  

• A sistemática é um conceito abrangente que engloba modelos 
evolutivos e taxonomia.  

• As diferentes categorias taxonómicas obedecem a uma hierarquia 
(Reino, Filo, Classe, Ordem, Família, Género, Espécie) e têm carácter 
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• Distinguir seres procariontes de eucariontes, coloniais 
de pluricelulares, enfatizando aspetos relacionados 
com o respetivo grau de complexidade.  

• Relacionar o conceito de diferenciação celular com o 
de pluricelularidade.  

• Interpretar dados de natureza diversa relativos ao 
evolucionismo, distinguindo Lamarkismo de 
Darwinismo e Neodarwinismo.  

• Relacionar a capacidade adaptativa de uma 
população com a sua variabilidade. 

• Identificar critérios subjacentes a diferentes sistemas 
de classificação e discutir respetivas vantagens e 
limitações. 

• Utilizar chaves dicotómicas simples e conhecer regras 
básicas de nomenclatura. 

• Refletir sobre implicações decorrentes da intervenção 
do homem na natureza, nomeadamente os que 
promovem a seleção artificial de espécies ou os 
cruzamentos não aleatórios dos seus indivíduos.  

• Reconhecer o carácter provisório dos conhecimentos 
científicos, a sua dependência de contextos de 
natureza diversa, bem como a importância dos 
contributos da história do pensamento científico para 
compreender as perspetivas atuais.  
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universal, sendo o nome da espécie atribuído de acordo com as regras de 
nomenclatura binominal. 

• Os sistemas de classificação (práticos/racionais, artificiais/naturais e 
filogenéticos) apoiam-se em diferentes critérios.  

• Os critérios subjacentes à classificação de Whittaker (divisão em cinco 
reinos: Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia) prendem-se, 
essencialmente, com o nível de organização celular, o modo de nutrição 
e as interações nos ecossistemas.  

 

APTIDÕES 

• Interpreta dados 

• Resolve exercícios  

• Aplica conceitos 

• Analisa dados/situações 

• Executa tarefas 

 
 
 

30% 

• Interpreta dados e informações. 

• Recolhe e organiza dados de natureza diversa. 

• Analisa e discute casos/situações diversas. 

• Resolve exercícios. 

• Executa tarefas/ práticas experimentais. 

ATITUDES 

• Responsabilidade 

• Empenho, iniciativa e autonomia 

• Relações interpessoais 

 
 

30% 

• 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. 
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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 

M5 - EVOLUÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

2.º Período 

M6 - REGULAÇÃO DO MEIO INTERNO 


