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Ficha de Autoavaliação do Aluno 

 

 

    
 

Nome do aluno:______________________________________________ Turma :___________ 

Disciplina e módulo / UFCD : ___________ 1                                                                   Período : __ 

 

Preencha a ficha de autoavaliação, sobre o seu 
desempenho ao longo do módulo / UFCD, ao 
apresentar a sua opinião sobre o seu desempenho 
ao longo do módulo / UFCD. Como referência, utilize 
a legenda ao lado e coloque um “x” na nota que 
reflete sua opinião. 

LEGENDA  

MB Muito Bom 17,5-20 

B Bom 13,5-17,4 

S Suficiente 9,5-13,4 

I Insuficiente 4,5-9,4 

MI Muito Insuficiente 0-4,4 

 

DOMÍNIO: COMPETÊNCIAS, CAPACIDADES E ATITUDES                  
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 Linguagens e textos; Raciocínio e resolução de problemas, Saber científico, técnico e tecnológico, 

Pensamento Crítico e criativo, Raciocínio e resolução de problemas, Relacionamento interpessoal, 

Saber científico, técnico e tecnológico, Desenvolvimento e pessoal e autonomia, Bem-estar, saúde e 

ambiente, informação e comunicação, Sensibilidade estética e artística, Consciência e domínio do 

corpo   

Compreendi conceitos, factos científicos, princípios, leis e teorias que descrevem, explicam e 

preveem fenómenos, assim como fundamentam aplicações em situações e contextos 

diversificados nas ciências  

 

Mobilizei conhecimento anteriormente adquirido e autonomamente, relacionei-o com novos 

conceitos 
 

Analisei e interpretei fenómenos relacionados com a Ciência com impacto na tecnologia, na 

sociedade e no ambiente; 
 

Pesquisei, selecionei, interpretei a informação do ponto de vista bibliográfico (para comunicar, 

questionar, justificar e avaliar fenómenos relacionados com a ciência; 
 

Experimentei, expus e comuniquei as minhas ideias, através de linguagem científica correta, 

expressa de diversas formas (oral, escrita, gráfica) 
 

Desenvolvi atitudes de autoestima e de autoconfiança, tomando consciência de mim próprio e 

do mundo que me rodeia 
 

Fui responsável quanto ao rigor, autonomia, o sentido crítico, sentido colaborativo e curiosidade.   

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO REALIZADOS  
CLASSIFICAÇÃO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO REALIZADOS  
CLASSIFICAÇÃO 
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ASSINALE A ALTERNATIVA QUE MAIS CORRESPONDE À SUA AUTOAVALIAÇÃO 

 

Domínio: VALORES 
30% 

AVALIAÇÃO 

MB B S I MI 

Responsabilidade e integridade   

Respeito-me e respeito os outros;       

Ajo eticamente, consciente da obrigação de responder pelas 
minhas ações;  

     

Pondero as minhas ações e alheias em função do bem comum.      

Sou assíduo      

Sou pontual      

Apresento o material necessário      

Cumpro as tarefas      

Excelência e exigência  

Aspiro ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação;       

Sou perseverante perante as dificuldades;       

Tenho consciência de mim e dos outros;      

Tenho sensibilidade e sou solidário para com os outros.      

Curiosidade, reflexão e inovação  

Quero aprender mais;       

Desenvolvo o pensamento reflexivo, crítico e criativo;       

Procuro novas soluções e aplicações      

Cidadania e participação  

Demonstro respeito pela diversidade humana e cultural e ajo de 
acordo com os princípios dos direitos humanos;  

     

Negocio a solução de conflitos em prol da solidariedade e da 
sustentabilidade ecológica; 

     

Sou interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor.      

Liberdade  

Manifesto a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, 
na democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na 
livre escolha e no bem comum. 

     

Média do domínio  

 

Proposta de avaliação do módulo:  

 

DATA ASSINATURA DO ALUNO DATA ASSINATURA DO PROFESSOR 

   
 

 


