
 

 

 

Ano Letivo 2019/2020 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃOi 

DISCIPLINA: CIÊNCIAS NATURAIS 

 

DOMÍNIOS  CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES
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 . Exprime-se com rigor, mostrando articulação e uso consistente de conhecimentos científicos.

. Mobiliza diferentes fontes de informação científica na resolução de problemas, incluindo 

. Analisa fenómenos da natureza e situações do dia-a-dia com base em leis e modelos.

. Conhece, compreende e aplica conceitos essenciais. 
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. Realiza trabalho colaborativo em diferentes situações (projetos interdisciplinares, resolução de 
problemas e atividades experimentais). 
. Realiza tarefas de planificação, de implementação e de controlo, designadamente nas atividades 
experimentais. 
. Assume responsabilidades adequadas (ao quer lhe for solicitado e contratualiza tarefas, apresentando 
resultados. 
. Sabe atuar corretamente em caso de incidente no laboratório, preocupando
pessoal e de terceiros. 
. Comunica resultados de atividades laboratoriais e de pesquisa, oralmente ou por escrito, usando 
vocabulário científico próprio da disciplina, recorrendo a diversos suportes.
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7º e 8º Anos             

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA 

DO PERFIL DO ALUN0 

ACPA
ii
 

se com rigor, mostrando articulação e uso consistente de conhecimentos científicos. 
. Mobiliza diferentes fontes de informação científica na resolução de problemas, incluindo gráficos 

dia com base em leis e modelos. A, B, C, D, I 

 

⋅ 

Realiza trabalho colaborativo em diferentes situações (projetos interdisciplinares, resolução de 

. Realiza tarefas de planificação, de implementação e de controlo, designadamente nas atividades 

. Assume responsabilidades adequadas (ao quer lhe for solicitado e contratualiza tarefas, apresentando 

Sabe atuar corretamente em caso de incidente no laboratório, preocupando-se com a segurança 

ca resultados de atividades laboratoriais e de pesquisa, oralmente ou por escrito, usando 
vocabulário científico próprio da disciplina, recorrendo a diversos suportes. 

A, B, C, D, E, F, G, H,I 
Observação direta / Trabalho 
de pesquisa.
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INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
PONDERAÇÃO 

 Testes de avaliação 
Ou 
Testes de avaliação/ 
questões de aula/ projetos/ 
exposições orais 

70% 

Observação direta / Trabalho 
de pesquisa. 

10% 
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i
 Documento elaborado de acordo com o estipulado no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais da disciplina. 

 
ii ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS (ACPA) 
A) Linguagens e textos 
B) Informação e comunicação 
C) Raciocínio e resolução de problemas 
D) Pensamento crítico e pensamento criativo 
E) Relacionamento interpessoal 
F) Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G) Bem-estar, saúde e ambiente 
H) Sensibilidade estética e artística 
I) Saber científico, técnico e tecnológico 
J) Consciência e domínio do corpo 
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Valores Descritores    

Responsabilidade e integridade 
Respeitar-se, agir eticamente,  tendo em consideração ponderações 

próprias e alheias. Colaborador 

Conhecedor/ Sabedor/ 

Culto/Informado 

Problematizador 

Crítico/analítico 

Responsável/Autónomo 

⋅ Observação direta e 

contínua  

⋅ Fichas de verificação e 

registos. 

20% 

Excelência e exigência Pautar-se pelo rigor, qualidade, perseverança e autonomia. 

Curiosidade, reflexão e inovação Procurar novas soluções, aprendendo. 

Cidadania e participação Respeitar a diversidade, ser interventivo, ser solidário e pacificador. 

Liberdade 
Ser autónomo, respeitando o outro, sendo democrático, respeitador, 

imparcial. 


