
  Áreas de desenvolvimento (Perfil do Aluno) 
A- Linguagem 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. 

 

 

Critérios específicos de Avaliação de Ciências Naturais 3º Ciclo 
Competências 
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Conhecimento e compreensão 
de conceitos e 
procedimentos 
 

Adquire e compreende conhecimento, informação e outros saberes. Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, 
B, G, I, J) 
Usa e articula conhecimentos com rigor. Comunicador (A, B, D, E, H) 
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Observação direta 
dos alunos 
Análise de factos, 
teorias  
Qualidade da 
participação nas 
atividades; 
Capacidade critica; 
Criatividade; 
mobilização de 
sabers; 
Níveis de 
execução dos 
trabalhos de casa; 
Fichas formativas; 
Fichas sumativa; 
Relatório de 
atividades 
práticas/experime
ntais 
Cumprimento das 

regras de conduta. 

Resolução de problemas/ 
Raciocínio/ 
Comunicação específica da 
disciplina/ 

Analisa factos, teorias, situações. Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 
Formula hipóteses face a um fenómeno ou evento. Criativo (A, C, D, J) 
Constrói explicações científicas para responder a problemas. Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 
Comunica, com precisão e rigor, as suas ideias, procedimentos e raciocínios. Comunicador (A, B, D, E, H) 
 

Planear e implementar 
investigações práticas, baseadas 
na observação sistemática, na 
modelação e no trabalho 
laboratorial/experimental 

Seleciona e organiza 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. (A, B, C, I, J) 
Constroi explicações científicas baseadas em conceitos e evidências científicas, obtidas através da realização de 
atividades práticas diversificadas – laboratoriais, experimentais, de campo – e planeadas para procurar 
responder a problemas formulados(A, B, C, I, J) 

Relacionamento 
interpessoal / 
desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 

Adequa comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e competição. Cuidador de si e do 
outro (B, E, F, G) 
Trabalha em equipa e usa diferentes meios para comunicar. Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 
Interage com tolerância, empatia e responsabilidade. Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 
 É confiante, resiliente e persistente, construindo caminhos personalizados de aprendizagem. Respeitador da 
diferença/ do outro (A, B, E, F, H) 

 Total 100%  

 

Aprovado em Conselho Pedagógico em 16 de outubro de 2019 

 

A Coordenadora de Departamento: CarlaSilva 
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