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Relatório Descritivo  

Tópicos de Avaliação Itens Focados pelos Alunos Cotação a Aplicar 

Apresentação 

Aspecto cuidado, sem rasuras, letra legível 

Sem rasuras e/ou letra pouco legível  

Com rasuras e letra pouco legível 

10 

  5 

  0 

Linguagem utilizada 
Linguagem clara, sem erros ortográficos 

Linguagem pouco clara e/ou com erros ortográficos 

10 

  5 

Título 

Completo e correctamente escrito 

Incompleto e/ou incorrectamente escrito 

Sem título 

5 

2.5 

  0 

Introdução 

Contextualiza a atividade, apresenta o problema e 
refere os objectivos 

Apresenta o problema, refere os objectivos 

Apresenta o problema, não refere os objectivos 

30 
 

15 

10 

P
ro

c
e
d

im
e

n
to

 E
x
p
e
ri

m
e

n
ta

l 

Material 

Regista todo o material e reagentes utilizados (>75%) 

Regista o material e reagentes utilizados com falhas 
(<75% e > 25%)e/ou regista material não utilizado 

Regista o material e/ou reagentes de forma muito 
incompleta (<25%) 

20 

10 

  5 

Procedimento 

Indica ordenada e pormenorizadamente os 
procedimentos efectuados 

Indica com incorrecções os procedimentos efectuados 

Indica com muitas incorrecções os procedimentos 
efectuados 

30 

15 

5 

Resultados 

Regista correcta e fielmente os resultados, utilizando 
descrição, esquemas, tabelas ou gráficos 

Regista os resultados com poucas incorrecções, 
utilizando descrições, esquemas, tabelas ou gráficos 
incompletos 

Regista os resultados com muitas imprecisões, 
utilizando esquemas pouco fieis e sem legenda 

40 

20 

10 

Discussão   

Conclusão 

Clara e responde ao problema 

Pouco clara, responde ao problema  

Pouco clara, não responde ao problema 

50 

25 

  0 

Bibliografia 
Completa/correctamente elaborada 

Incompleta/incorrectamente elaborada 

5 

0 



Disciplina: Biologia e Geologia Avaliação do Relatório – Ensino Secundário 10ª Ano; Turma F 

 

Elaboração de um Relatório em V 

Em geral, para elaborar um relatório V, deve ser realizado em uma página, semelhante ao esquema da Figura 1, e, 
em seguida, responder a cada um dos espaços reservados para os elementos epistemológicos. 
  No topo enunciamos o evento a ser estudado. Na parte central, o estudo levanta questões; Estas não são 
questões simples, mas estão intimamente relacionados com o tema de pesquisa. 
 No lado esquerdo, em cima, devem-se especificar as teorias, os princípios e as leis que permitem a compreensão e 
interpretação dos dados recolhidos (registros e transformações). 
 No lado esquerdo, por baixo, listam-se os conceitos e as palavras chave relacionadas com o trabalho prático. 
 No centro do vértice, descreve-se o procedimento realmente realizado. 
 Desenvolvida a pesquisa e realizado o trabalho prático, tendo por base o conhecimento prévio e concetual, 
comparam-se as transformações ocorridas com os resultados esperados e com a questão em estudo. 
Obtidos os resultados interpretam-se refletindo-se sobre os valores prático, estético, moral ou social da 
investigação isto é, as elaboram-se as afirmações válidas para a situação. 
 Finalmente, os investigadores são convidados a perceber que "sua visão de mundo" motiva e orienta suas ações, 
como tal, isto é, ela determina a seleção dos recursos (teórico e metodológico) para entender os eventos estudados 
com a "racionalidade" que motiva as suas ações está de acordo com a teoria. 

Preparação completa de um relatório de V, possibilita a construção do conhecimento já que neste processo usamos 
conceitos e princípios que conhecemos e nos permitem agir sobre a realidade. Este processo de construção do 
conhecimento, irá melhorar ou modificar os significados que fazem parte do nosso domínio conceptual, reconhece- 
-los e estabelecer novas relações entre eles, destacando também, a eficácia dos recursos metodológicos 
empregados para os alcançar. 

Avaliação do Relatório em ”V de Gowing” 

 

 Tópicos de Avaliação Itens Focados pelos Alunos 
Cotação 
a Aplicar 

Apresentação Aspeto cuidado, sem rasuras, letra legível 
Sem rasuras e/ou letra pouco legível  
Com rasuras e letra pouco legível 

5 
3 
0 

Linguagem Linguagem clara, sem erros ortográficos 
Linguagem pouco clara e/ou com erros ortográficos 

5 
3 

1.Questão central Completo e corretamente escrito 
Incompleto e/ou incorretamente escrito 
Sem questão central 

10 
5 
0 

2.Princípios 
/Introdução 

Concetualiza a atividade, apresenta o problema e refere os objetivos do trabalho 
Apresenta o problema, refere os objetivos do trabalho 
Apresenta o problema, não refere os objetivos do trabalho 

30 
15 
5 

3.Conceitos /Palavras 
Chave 

Apresenta todos os conceitos e as palavras chave 
Apresenta alguns dos conceitos e das palavras chave (+ ½) 
Não apresenta ½ dos conceitos e das palavras chave 

10 
5 
2 

4.Procedimento 
experimental 

Indica ordenada e pormenorizadamente os procedimentos efetuados 
Indica com incorreções os procedimentos efetuados 
Indica com muitas incorreções os procedimentos efetuados 

30 
15 
5 

5.Resultados Regista correta e fielmente os resultados, utilizando descrição, esquemas, 
tabelas ou gráficos 
Regista os resultados com poucas incorreções, utilizando descrições, esquemas, 
tabelas ou gráficos incompletos 
Regista os resultados com muitas imprecisões, utilizando esquemas pouco fieis 
e sem legenda 

 
40 

 
20 

 
10 

6.Discussão de 
resultados 

Compara os resultados obtidos com o que era esperado com base na teoria e 
analisa fontes de eventuais erros 
Não compara os resultados obtidos com o que era esperado com base na teoria 
e analisa fontes de eventuais erros (ou vice versa) 
Não compara os resultados obtidos com o que era esperado com base na teoria 
nem analisa fontes de eventuais erros 

 
20 

 
10 

 
0 

7.Conclusão Clara e responde ao problema 
Pouco clara, responde ao problema  
Pouco clara, não responde ao problema 

45 
25 
10 

8.Bibliografia Completa/corretamente elaborada 
Incompleta/incorretamente elaborada 

5 
3 
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NOTAS: 

a)Bibliografia 

Consiste na enumeração da lista de todo o material consultado ou, de preferência, apenas o material bibliográfico 
referido no texto (trabalhos, artigos ou livros). 

A elaboração da bibliografia obedece a normas e no caso de constar mais de uma referência bibliográfica, estas 
deverão ser colocadas por ordem alfabética. 
Normas para referências bibliográficas: 

Livros: 
Autor (apelido seguido de nome próprio). Ano de publicação. Título. Número de edição (se houver uma 
única pode prescindir dessa informação). Editor. Local de edição. página (sendo só uma) ou a primeira e a 
última páginas em que figure o trecho identificado, ISBN (se houver) 

*Ex. ANTUNES, Álvaro. 1997. Manual de estilo gráfico: para escritores, jornalista, editores, revisores e 
gráficos. Edições CETOP. Mem Martins. ISBN: 972-641-317-6. 

Caso a publicação tenha mais autores, estes devem ser escritos da mesma forma que surgem na página de 
rosto da publicação, pela mesma ordem. 
Se o número de autores for superior a três, escreve-se apenas o nome do primeiro autor seguido de uma 
vírgula e da expressão [et al.] que significa “e outros”. 

*Ex: 
SILVA, Amparo Dias da [et tal.]. 2004. Terra, Universo de Vida 1ª Parte Biologia Biologia e Geologia 11º Ano. 
Porto Editora. Porto. ISBN: 972-0-42155-X. 
Se a página de rosto contém os nomes dos editores, compiladores ou organizadores de texto, então deve 
colocar-se uma vírgula após o último nome, seguido da abreviatura apropriada (ed., compil., org.). 
Ex: GROSSBERG, Lawrence; NELSON, Cary; TREICHLER, Paula A., eds.. 1993. Cultural studies. 
Routeledge. New York. ISBN: 0-415-90345-9. 
 

 Artigos em publicações periódicas: 
Autor (apelido seguido de nome próprio). Data de publicação Título do artigo (entre aspas ou em itálico). 
Nome da publicação. Local de publicação. N.° do volume ou ano, Fascículo(s) entre parêntesis e página (ou 
a primeira e a última do artigo). 

Ex: NOGUEIRA, Brás de J.. 1941. As Correntes Filosóficas do séc. XVII e a sua Influência na Medicina. 
Separata de A Medicina Contemporânea. Lisboa. Vol. 21(2), pp. 125-9. 
 

 Artigos de jornais e revistas: 
Autor (apelido e nome próprio). Título do artigo (em itálico ou entre aspas). Título da publicação em série 
(jornal) e rubrica eventual. Local. Ano, mês e dia de publicação, n° da publicação (entre parêntesis), n° 
da(s) pág(s) em que se insere o artigo. 

Ex: CONTRERAS, Mónica. Colégios querem mais alunos. Expresso. (2002 Mar. 23)21. 

 

b) “ RESULTADOS E DISCUSSÃO: Esta é a parte mais importante do relatório e descreve os principais resultados 
obtidos em aula, na sequência em que o procedimento foi realizado. Neste item são apresentados os resultados de 
forma objetiva e lógica, acompanhados de uma análise crítica dos mesmos, com base nos conceitos químicos 
envolvidos. Devem-se incluir com clareza todos os cálculos efetuados e os resultados obtidos podem ser 
apresentados na forma de tabelas ou gráficos, de modo a comunicar melhor a mensagem. Compare os resultados 
obtidos com o que era esperado com base na teoria (descrita na Introdução) ou em resultados já publicados. Se os 
resultados diferem do que era esperado, na discussão deve-se procurar explicar porque, refletindo sobre possíveis 
fontes de erro. Indique sempre as unidades usadas nas medidas. Discuta (explique) cada observação experimental 
(mudança de cor, aquecimento, turvação, etc.) e os resultados obtidos (massa final, rendimento, ponto de fusão, 
etc.). Analise as fontes de erros, a exatidão e precisão da análise, sempre que possível compare com a literatura ou 
com informações sobre a amostra.  

CONCLUSÃO: Síntese pessoal (do grupo) sobre as conclusões alcançadas com o trabalho. Enumere os resultados 
mais significativos do trabalho. Não apresente nenhuma conclusão que não seja fruto de discussão do seu grupo.” 

(In: file:///C:/Users/Maria%20Manuel/Downloads/RELATORIOMODELO.pdf) 

file:///C:/Users/Maria%20Manuel/Downloads/RELATORIOMODELO.pdf
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