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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – Ciências Naturais (3.º Ciclo) 

 

 
 

Domínios Ponderação 
Aprendizagens Essenciais Transversais (Conhecimentos, 

capacidades e atitudes) 
 

Descritores do Perfil do Aluno /  
Áreas de Competência* 

Instrumentos de Avaliação 

Conhecimento e 
raciocínio - conceitos, 
leis e teorias 
científicas  

50 

Selecionar e organizar informação, a partir de fontes diversas e de forma 
cada vez mais autónoma, valorizando a utilização de tecnologias digitais e 
integrando saberes prévios para construir novos conhecimentos.  
 
 

Articular saberes de diferentes disciplinas para aprofundar temáticas 
abordadas em Ciências Naturais.  
 
 
 Construir explicações científicas baseadas em conceitos e evidências, 
obtidas através da realização de atividades práticas diversificadas – 
laboratoriais, experimentais, de campo – e planeadas para procurar 
responder a problemas formulados.  
 
 
Construir modelos que permitam a representação e o estudo de estruturas, 
de sistemas e das suas transformações.  
 
 
Reconhecer que a ciência é uma atividade humana com objetivos, 
procedimentos próprios, através da exploração de acontecimentos, atuais 
e/ou históricos, que documentam a sua natureza.  
 
 
Aplicar as competências desenvolvidas em problemáticas atuais e em novos 
contextos.  
 
 
Formular e comunicar opiniões críticas, cientificamente fundamentadas e 
relacionadas com a CTSA. 
 

Utilizar diferentes meios de comunicação, nomeadamente as TIC. 

Conhecedor/sabedor/culto/informado  
(A, B, G, I, J) 
 
Criativo (A, C, D) 
 
Critico/Analítico (A, B, C, D, G) 
 
Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 
 
Respeitador da diferença/ do outro  
(A, B, E, F, H) 
 
Sistematizador/ organizador  
(A, B, C, I, J) 
 
Questionador (A, F, G, I, J) 
 
Autoavaliador (transversal às áreas) 
 
Comunicador (A, B, D, E, H) 
 
Participativo/ colaborador  
(B, C, D, E, F)  
 
Responsável/ autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J)  
 
Cuidador de si e do outro (B, E, F, G) 

Grelhas de observação 
 
Questionários orais/escritos 
 
Fichas de avaliação 
 
Questões-aula 
 
Trabalhos escritos 
  
Apresentações orais 
 
Caderno diário/Portfolio 

Trabalho DAC e outros exemplos 
possíveis: Projetos/ Plickers/ 
Socrative/ Fichas temáticas / 
Mapas de conceito/ Cartazes/ 
Jornal de Parede /TPC /Modelos  
 
Outros (dando cumprimento ao 
DL n.º54/2018) 
 
 

Trabalho 
prático/experimental 30 

Comunicação em 
Ciência  20 
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* Áreas de Competência: 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. 

 

Descritores de Desempenho 

1 2 3 4 5 

Nunca ou quase nunca adquire as 
aprendizagens essenciais definidas 
para o ano de escolaridade, tendo 
em vista as áreas de competência 
e os valores do Perfil dos Alunos à 
Saída da Escolaridade Obrigatória. 
 

Adquire poucas vezes as 
aprendizagens essenciais definidas 
para o ano de escolaridade, tendo 
em vista as áreas de competência 
e os valores do Perfil dos Alunos à 
Saída da Escolaridade Obrigatória. 
 
 

Adquire com regularidade as 
aprendizagens essenciais definidas 
para o ano de escolaridade, tendo 
em vista as áreas de competência 
e os valores do Perfil dos Alunos à 
Saída da Escolaridade Obrigatória. 
 

Adquire na maior parte das vezes 
as aprendizagens essenciais 
definidas para o ano de 
escolaridade, tendo em vista as 
áreas de competência e os valores 
do Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória. 
 

Adquire sempre ou quase sempre 
as aprendizagens essenciais 
definidas para o ano de 
escolaridade, e outras, tendo em 
vista as áreas de competência e os 
valores do Perfil dos Alunos à 
Saída da Escolaridade Obrigatória. 
 

 

 

Nota 1: Estes critérios têm como referências o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, as Aprendizagens Essenciais da disciplina e o Projeto Educativo do Agrupamento.  

Nota 2: Em cada período a classificação proposta envolve todos os instrumentos de avaliação utilizados até ao momento.  

Nota 3: Os professores têm autonomia para ajustar os instrumentos de avaliação formativa sugeridos, adequando-os às necessidades e diversidade das aprendizagens dos alunos/turma.  

Nota 4: Este é um documento aberto e em construção. 

 


