Ficha de avaliação da atividade – 3º ciclo

Inquérito - Saída de campo
Responde a inquérito que te é apresentado e dá a tua opinião. A sinceridade das tuas respostas é fundamental
para que se perceba se os principais objetivos do trabalho foram alcançados.

 Quantos trabalhos de campo realizaste antes deste?

 Descreve a que se referia cada um deles.

 Já antes havias visitado um destes sistemas?
a) Que conhecimento tinhas acerca deles?

 Durante a realização desta atividade, quais foram as principais
dificuldades que sentiste?

 Quais terão sido as principais aprendizagens que terás adquirido durante
as actividades que realizaste nestes ambientes?

 Qual a tua opinião sobre a forma como foi organizado o trabalho
realizado durante esta visita de estudo.
a) Sugere aspectos que penses que deveriam ser realizados de outra
forma.

 Pensas que se deverão ou não realizar este tipo de actividades com os
alunos?
a) Se pensas que sim refere quais os aspectos mais positivos para os
alunos.
b) Se pensas que não explica porquê.

Ficha de avaliação da atividade

1

Inquérito - Trabalho laboratorial / sala de aula
Responde a inquérito que te é apresentado e dá a tua opinião. A sinceridade das tuas respostas é fundamental
para que se perceba se os principais objectivos do trabalho foram alcançados.

 Quantos trabalhos laboratoriais havias realizado antes deste?

 Qual o conhecimento que tinhas acerca dos materiais usados no
laboratório?

 Quais as principais dificuldades que sentiste durante a concretização dos
referidos trabalhos?

 Quais os aspectos mais positivos que destacas das actividades que
realizaste?

 Que aspectos pensas que deveriam ser melhorados na realização destas
actividades?

A tua opinião
 Dá a tua opinião acerca da forma como este método de trabalho, assente
na observação, na pesquisa e conclusões, promove o interesse dos
alunos para o estudo da Natureza e de que modo pode influenciar a
forma como é vista a importância da preservação dos ecossistemas.

 Dá a tua opinião sobre se este método de trabalho deveria ser
encorajado e apoiado pelos professores, órgãos executivos das escolas e
pelo próprio governo.
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Ficha de avaliação de Matemática
Responde com atenção às questões que se seguem.

 Identifica nas fotografias que tiras-te a quando da saída de campo os
sólidos e polígonos que lá observas. E prepara a exposição.
 Indica o diâmetro da árvore da qual mediste o perímetro.
 Constrói uma tabela e um gráfico correspondente à visita de campo, que
relacione o tempo e a distância à escola de cada um dos locais visitados.
 Com base no gráfico escreve uma história sobre a tua saída de campo.
 Com os dados recolhidos na praia fluvial do Teixo:
Diz, justificando se os triângulos AEF e CDE, são congruentes?

Rio

B
C

D

E
F

A

Indica a largura do rio na zona do ponto A.

 Calcula a altura da árvore que escolhes-te e da qual registas-te os
comprimentos das sombras, bem como a altura da vara.
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