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1. Descreve os objectivos do trabalho
2. Desenha o esquema eléctrico do trabalho
3. Descreve a metodologia do trabalho
4. Dimensiona correctamente o trabalho
5. Conhece as características principais do material que utiliza
6. Interpreta esquemas eléctricos
7. Efectua correctamente a montagem do circuito
8. Executa as ligações de uma forma ordenada e metódica
9. Utiliza o material de acordo com as suas características
nominais de funcionamento
10. Coloca a aparelhagem na sua posição mais correcta de
funcionamento ou de leitura
11. Utiliza os campos de medida adequados a uma correcta
leitura
12. Calcula correctamente os factores de multiplicação dos
aparelhos de medida
13. Regista as leituras num Quadro de Leituras
14. Desenha gráficos correctamente
15. Distingue ‘valores teóricos previstos’ de ‘valores
experimentais’
16. Selecciona correctamente os campos de medida a utilizar
17. Utiliza correctamente as polaridades dos aparelhos
18. Desenha correctamente esquemas eléctricos a partir de
montagens dadas
19. Utiliza as técnicas adequadas a uma redução dos erros de
leituras, de método ou de cálculo
20. Propõe novas soluções ou novos esquemas para a realização
do trabalho
21. Calcula o erro mais provável numa dada leitura
22. Tira conclusões do trabalho realizado
23. Descreve organizadamente, em relatório, o trabalho efectuado
24. Executa, com regularidade, os relatórios dos trabalhos
executados
25. Utiliza linguagem precisa (correcção científica)
26. Propõe novos trabalhos a realizar no laboratório
27. Detecta as incorrecções e anomalias num esquema ou
montagem que lhe é apresentada
28. Apresenta um Plano de Trabalho completo que permita
atingir os objectivos indicados pelo professor
29. Aplica correctamente o Método Indutivo de forma a
confirmar uma Hipótese apresentada
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S O C I O - A F E C T I V O

1. Participa no trabalho do grupo
2. Respeita os colegas de grupo
3..Ajuda os colegas quando necessário
4. Solicita ajuda quando não sabe
5. Revela à vontade na montagem do circuito
6. Revela-se disciplinado no trabalho de
laboratório
7. Aceita as opiniões e críticas de colegas e
professor
8. Revela auto-confiança na resolução de
problemas
9. Estimula os colegas durante a execução do
trabalho
10. Gere o tempo e o espaço adequadamente
11. Evita conflitos durante a execução do
trabalho
12. Revela-se criativo nas propostas e
soluções apresentadas
13. Respeita as Normas de Segurança das
instalações laboratoriais
14. Propõe soluções para a realização do
trabalho
15. Revela-se sociável nas suas relações com
o grupo de trabalho
16. Revela interesse pelas práticas
laboratoriais
17. Revela sentido de responsabilidade
18. Revela rigor no trabalho que efectua
19. Mostra-se disponível para novas tarefas
20. Revela-se pontual e assíduo
22. Revela espírito crítico face ao trabalho
que realiza
23. Revela espírito de investigação
24. Faz uma avaliação honesta do seu
trabalho
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P S I C O M O T O R

1. Participa no trabalho do
grupo
2. Manipula o material com o
cuidado devido
3. Revela destreza na
montagem do circuito eléctrico
4. Resolve situações
emergentes com a frieza e
rapidez desejáveis
5.Dinamiza o trabalho do grupo
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