
 
 

Domínio/ 

Temas/Áreas 

(ponderação) 

Áreas de Competências Critérios Descritores Específicos (de acordo com as AE) 

Níveis de desempenho 

Muito 

insuficiente    

Insuficiente 

  

Suficiente  

  

Bom  

  

Muito Bom  

  

Saber/ Conhecer 

(60%) 

 

 

 

 

 

Saber fazer 

(20%) 

 

 

 

 

 

Saber ser e saber 

estar 

(20%) 

▪ (A) Linguagens e textos 

 

▪ (B) Informação comunicação 

 

▪ (C) Raciocínio e resolução de 

problemas 

 

▪ (D) Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

 

▪ (I) Saber científico, técnico e 

tecnológico 

 

▪ (F) Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

 

 

▪ (G) Bem-Estar, Saúde e Ambiente 

 

 

▪ (H) Sensibilidade estética e artística 

 

 

▪ (E) Relacionamento Interpessoal 

 

 

▪ (J) Consciência e domínio do corpo 

 

Comunicação 

• Utiliza expressão oral e escrita. 

• Mobiliza informação de suporte à comunicação 

• Argumenta apresentando pontos de vista próprios 

e sustentados. 

 

Revela muitas 

dificuldades na 

comunicação, na 

mobilização de 

informação e na 

argumentação 

Revela 

dificuldades na 

comunicação, na 

mobilização de 

informação e na 

argumentação 

Revela alguma 

facilidade na 

comunicação, na 

mobilização de 

informação e na 

argumentação 

Revela facilidade 

na comunicação, 

na mobilização 

de informação e 

na argumentação 

Revela muita 

facilidade na 

comunicação, na 

mobilização de 

informação e na 

argumentação 

Conhecimentos 

• Seleciona, organiza e sistematiza informação 

pertinente 

• Analisa factos, teorias e situações, identificando 

elementos ou dados 

• Apropria-se de conhecimentos específicos. 

• Compreende e aplica conhecimentos. 

Revela muitas 

dificuldades no 

processo de 

compreensão, 

aquisição e 

aplicação de 

conhecimentos 

Revela 

dificuldades no 

processo de 

compreensão, 

aquisição e 

aplicação de 

conhecimentos 

Revela alguma 

facilidade no 

processo de 

compreensão, 

aquisição e 

aplicação de 

conhecimentos 

Revela facilidade 

no processo de 

compreensão, 

aquisição e 

aplicação de 

conhecimentos 

Revela muita 

facilidade no 

processo de 

compreensão, 

aquisição e 

aplicação de 

conhecimentos 

Resolução de problemas 

• Observa, analisa e interpreta informação 

• Formula hipóteses, planeia, monitoriza e prediz, 

mobilizando conhecimentos 

• Toma decisões para resolver problemas 

Revela muitas 

dificuldades na 

interpretação e 

na mobilização 

de 

conhecimentos e 

em resolver 

problemas 

Revela 

dificuldades na 

interpretação e 

na mobilização de 

conhecimentos e 

em resolver 

problemas 

Revela alguma 

facilidade na 

interpretação e 

na mobilização de 

conhecimentos e 

em resolver 

problemas 

Revela facilidade 

na interpretação 

e na mobilização 

de 

conhecimentos e 

em resolver 

problemas 

Revela muita 

facilidade na 

interpretação e na 

mobilização de 

conhecimentos e 

em resolver 

problemas 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARTINHO ÁRIAS – SOURE 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA 

CIÊNCIAS NATURAIS – 7º, 8º e 9º ANOS   



  

Autonomia 

• Define, organiza e realiza tarefas autonomamente. 

• Apresenta espírito de iniciativa e toma decisões. 

• Participa ativamente na sua aprendizagem, 

identificando pontos fracos e fortes dessas 

aprendizagens, reorientando o seu trabalho. 

 

Revela muitas 

dificuldades em 

tomar decisões 

e ser 

participativo na 

sua 

aprendizagem 

Revela 

dificuldades em 

tomar decisões e 

ser participativo 

na sua 

aprendizagem 

Revela alguma 

facilidade em 

tomar decisões e 

ser participativo 

na sua 

aprendizagem 

Revela facilidade 

em tomar 

decisões e ser 

participativo na 

sua 

aprendizagem 

Revela muita 

facilidade em tomar 

decisões e ser 

participativo na sua 

aprendizagem 

Responsabilidade 

• Assume e cumpre os compromissos 

contratualizados 

• Manifesta consciência e responsabilidade pessoal 

e social 

• Adota comportamentos que promovem a saúde, o 

bem-estar e o respeito pelo ambiente 

Revela muito 

pouco sentido de 

responsabilidade 

pessoal, 

ambiental e 

social. 

Revela pouco 

sentido de 

responsabilidade 

pessoal, 

ambiental e 

social. 

Revela algum 

sentido de 

responsabilidade 

pessoal, 

ambiental e 

social. 

Revela sentido de 

responsabilidade 

pessoal, 

ambiental e 

social. 

Revela consciência 

e sentido de 

responsabilidade 

pessoal, ambiental 

e social. 

Criatividade 

 

• Desenvolve ideias e encontra soluções de forma 

criativa. 

 

Revela muito 

pouca 

criatividade. 

Revela pouca 

criatividade. 

Revela alguma 

criatividade. 

Revela 

criatividade. 

Revela muita 

criatividade. 

Cooperação 

• Colabora com os outros e participa de forma 

construtiva em trabalho de grupo 

• Interage em ações de entreajuda, com aceitação e 

respeito pelas diferenças 

Revela muito 

pouco sentido de 

cooperação e 

entreajuda. 

Revela pouco 

sentido de 

cooperação e 

entreajuda. 

Revela algum 

sentido de 

cooperação e 

entreajuda. 

Revela sentido de 

cooperação e 

entreajuda. 

É atento aos outros 

e coopera com 

muita facilidade. 

Processos de 

recolha de 

informação 

Utilização de processos de recolha de informação diversificados: 

- No âmbito da avaliação formativa/sumativa serão utilizados processos de recolha de informação diversificados. 

  


