
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecer/ aplicar 
(45%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionar 
conceitos e 

resolver 
problemas 

(25%) 
 
 

 
 
 
 

▪ Linguagens e 
textos 

▪ Informação 
comunicação 

▪ Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

▪ Pensamento 

crítico e 

pensamento 

criativo 

▪ Saber científico, 
técnico e 
tecnológico 

▪ Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 

▪ Bem-Estar, 
Saúde e 
Ambiente 

▪ Relacionamento 
Interpessoal 

Comunicação 

• Descreve e classifica entidades e processos 
com base em critérios, compreendendo a sua 
pertinência; 

• Usa modalidades diversas para expressar as 
aprendizagens (por exemplo, relatórios, 
esquemas, textos, maquetes), recorrendo às 
TIC, quando pertinente; 

• Cria representações variadas da informação 
científica: relatórios, tabelas, gráficos, textos 
ou soluções;  

• Comunica resultados de atividades 
laboratoriais e de pesquisa, oralmente e por 
escrito, usando vocabulário científico próprio 
da disciplina. 

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 

• Analisa fenómenos da natureza e situações do 
dia a dia com base em leis e modelos; 

• Faz previsões sobre a evolução de fenómenos 
naturais e a evolução de experiências em 
contexto laboratorial; 

• Seleciona e organiza informação a partir de 
fontes diversas, integrando saberes prévios 
para construir novos 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 
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Componente 
laboratorial/ 
experimental 

(10%) 
 
 
 
 
 

Atitude face à 
Física e Química 

 
(20%) 

 
 

▪ Consciência e 
domínio do corpo 

Resolução de 
problemas 

• Mobiliza diferentes fontes de informação 
científica na resolução de problemas, incluindo 
gráficos, tabelas, esquemas, diagramas e 
modelos; 

• Realiza tarefas de planificação, de 
implementação e de controlo, 
designadamente nas atividades experimentais; 

• Constrói explicações científicas baseadas em 
conceitos e evidências científicas, obtidas 
através da realização de atividades práticas - 
laboratoriais, de pesquisa ou experimentais - 
planeadas para responder a 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 

Autonomia e 
Responsabilidade 

• Utiliza conhecimentos e ferramentas de forma 
autónoma e persistente; 

• Revela espírito de iniciativa; 

• Avalia o seu próprio trabalho para identificar 
progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem; 

• Realiza trabalho colaborativo em diferentes 
situações, desempenhando diferentes papeis, 
respeitando e ouvindo os outros; 

• Assume responsabilidades adequadas ao que 
lhe for solicitado e contratualiza tarefas (por 
exemplo, no que respeita a pontualidade, 
cumprimento de prazos, cuidados de 
segurança no laboratório). 

Revela muitas 
dificuldades em 
tomar decisões, 
ser participativo 
na sua 
aprendizagem, e 
revela muito 
pouco sentido de 
responsabilidade 
pessoal, 
ambiental e 
social. 

Revela 
dificuldades em 

tomar decisões e 
ser participativo 

na sua 
aprendizagem 

Revela pouco 
sentido de 
responsabilidade 
pessoal, 
ambiental e 
social.  

Revela alguma 
facilidade em 

tomar decisões e 
ser participativo 

na sua 
aprendizagem 
Revela algum 
sentido de 
responsabilida
de pessoal, 
ambiental e 
social.  

Revela facilidade 
em tomar decisões 
e ser participativo 

na sua 
aprendizagem 

Revela sentido de 
responsabilidade 
pessoal, 
ambiental e 
social.  

Revela muita 
facilidade em 

tomar decisões e 
ser participativo 

na sua 
aprendizagem 

Revela 
consciência e 
sentido de 
responsabilidad
e pessoal, 
ambiental e 
social.  

Espírito Crítico 

• Observa, analisa e mobiliza informação, 
experiências ou ideias com vista à tomada de 
posição fundamentada  

• Formula e comunica opiniões críticas e 
cientificamente relacionadas com Ciência, 
Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA). 

Revela muito 
pouco sentido 
crítico 

Revela pouco 
espírito crítico  

Revela algum 
sentido crítico  

Revela sentido 
crítico 
apresentando 
uma tomada 
de posição  

Revela sentido 
crítico 
apresentando 
uma tomada de 
posição 
fundamentada 

Processos 
de recolha 
de 
informação 

A principal modalidade de avaliação é a formativa, que deve privilegiar a regulação do ensino e das aprendizagens de modo contínuo e sistemático, através da utilização de 
procedimentos, técnicas e instrumentos diversificados como: Ficha de avaliação diagnóstica; Questionários/Formulários de aula; Observação direta do cumprimento de 
normas, empenho e participação nas tarefas; Registo de pontualidade; Ficha de autoavaliação. 
A avaliação sumativa no final do módulo, resulta de um juízo global sobre as aprendizagens e tarefas desenvolvidas pelos alunos e recorrerá ainda a pelo menos um dos 
seguintes instrumentos:  prova escrita;  prova oral;  trabalho laboratorial/de pesquisa/de projeto; Apresentação oral de trabalho laboratorial/de pesquisa/de projeto. 

 


