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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

(Biologia- Módulo 6 – REGULAÇÃO DO MEIO INTERNO) – (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 

• Os animais que possuem mecanismos fisiológicos que lhes permitem, 
dentro de certos limites, regular a temperatura corporal face a 
variações do meio externo dizem-se endotérmicos, em oposição aos 
ectotérmicos, cuja temperatura interna depende da temperatura do 
meio externo. Estas diferentes capacidades fisiológicas influenciam o 
comportamento desses seres vivos, bem como as suas capacidades de 
resposta e de adaptação às condições ambientais.  

• Nos seres endotérmicos existem mecanismos nervosos 
(eletroquímicos) de regulação que envolvem centros de coordenação 
nervosa, nervos, recetores sensoriais e órgãos efetores.  

• A propagação de impulsos nervosos faz-se ao longo de células 
especializadas, os neurónios, que comunicam entre si através de 
sinapses onde são libertados neurotransmissores.  

• Os animais que possuem mecanismos fisiológicos que lhes permitem, 
dentro de certos limites, regular a pressão osmótica no interior do seu 
organismo face a variações do meio externo dizem-se 
osmorreguladores, em oposição aos osmoconformantes, cuja pressão 
osmótica interna depende da salinidade do meio externo. Estas 
diferentes capacidades fisiológicas influenciam o comportamento 
desses seres vivos, bem como as suas capacidades de resposta e 
adaptação às condições ambientais.  

• A regulação da pressão osmótica no interior do organismo envolve 
processos de regulação hormonal. No caso dos seres humanos a 
produção de hormona ADH é fundamental para assegurar a 
osmorregulação do organismo.  

• A colonização de meios aquáticos com diferente salinidade depende 
das capacidades osmorreguladoras dos seres vivos. Os diferentes 
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• Distinguir processos de regulação nervosa de 
processos de regulação hormonal, ao nível das 
estruturas envolvidas e dos respetivos mecanismos de 
ação.  

• Conhecer exemplos de seres endotérmicos e 
ectotérmicos e de seres osmorreguladores e 
osmoconformantes, discutindo os aspetos que 
fundamentam tais classificações.  

• Prever mecanismos de resposta fisiológica a variações 
térmicas e osmóticas para o caso dos seres humanos, 
mobilizando conceitos de termorregulação nervosa e 
ação da hormona ADH (hormona anti-diurética), 
respetivamente.  

• Compreender os conceitos de retroalimentação 
positiva e negativa.  

• Conhecer pelo menos dois exemplos de fitohormonas, 
respetivos efeitos e exemplos de aplicações práticas à 
agricultura/floricultura.  

• Planificar, executar e avaliar atividades 
laboratoriais/experimentais.  

• Mobilizar conhecimentos para analisar criticamente 
comportamentos pessoais e/ou sociais relacionados 
com mecanismos de termorregulação, 
osmorregulação e utilização de fitohormonas. 
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processos fisiológicos são acompanhados por diferentes padrões de 
comportamento.  

• A regulação térmica e osmótica em animais assenta em sistemas 
homeostáticos complexos que envolvem circuitos de 
retroalimentação.  

• As plantas possuem substâncias químicas, designadas fitohormonas, 
que afetam o seu desenvolvimento e metabolismo. Giberelinas, 
auxinas e etileno são exemplos de fitohormonas que podem ser 
utilizadas em hortofloricultura ou desenvolvimento e maturação de 
frutos. 

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. 

 
 

 

 

 

Recomendações do professor aos pais/encarregados de educação relativamente à avaliação: 
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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 


