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Conhecimento 

Não adquire os conceitos 
científicos.  
 
Não utiliza corretamente a 
linguagem científica.  

Tem muita dificuldade em 
adquire os conceitos 
científicos.  
 
Tem muita dificuldade em 
utilizar corretamente a 
linguagem científica. 

Adquire conceitos científicos.  
Utiliza corretamente 
linguagem científica. 

Adquire a maioria dos 
conceitos científicos.  
 
Utiliza corretamente e com 
confiança a maioria da 
linguagem científica. 
 

Adquire a grande maioria dos 
conceitos científicos.  
 
Utiliza corretamente e com rigor, 
a linguagem científica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raciocínio 

Não utiliza nem relaciona os 
conceitos adquiridos. Não 
compreende fenómenos e 
modelos científicos.  
 
Não resolve situações de 
aprendizagem centradas na 
resolução de problemas.  
 
Não analisa, não interpreta e 
não avalia situações problema 
e/ou resultados 
experimentais.  
 
Não planeia nem realiza 
atividades 
práticas/experimentais ou 
projetos 

Tem dificuldade em utilizar e 
relacionar os conceitos 
adquiridos.  
 
Tem dificuldade em 
compreender os fenómenos e 
modelos científicos.  
 
Tem dificuldade em resolver 
situações de aprendizagem 
centradas na resolução de 
problemas.  
 
Tem dificuldade em analisar, 
interpretar e avaliar situações 
problema e/ou resultados 
experimentais.  
 
Tem dificuldade em planear e 
em realizar actividades 
experimentais ou projetos. 

Utiliza e relaciona os 
conceitos adquiridos.  
 
Compreende os fenómenos e 
modelos científicos.  
 
Resolve situações de 
aprendizagem centradas na 
resolução de problemas.  
 
Analisa, interpreta e avalia 
situações problema e/ou 
resultados experimentais.  
 
Planeia e realiza atividades 
práticas/experimentais ou 
projetos. 

Utiliza e relaciona os 
conceitos adquiridos, com 
facilidade.  
 
Compreende os fenómenos e 
modelos científicos, com 
facilidade.  
 
Resolve situações de 
aprendizagem centradas na 
resolução de problemas.  
 
Analisa, interpreta e avalia 
situações problema e/ou 
resultados experimentais, 
revelando espírito crítico.  
 
Planeia e realiza atividades 
práticas/experimentais ou 
projetos. 

Utiliza e relaciona os conceitos 
adquiridos, na totalidade.  
 
Compreende os fenómenos e 
modelos científicos, na 
totalidade.  
 
Resolve situações de 
aprendizagem centradas na 
resolução de problemas.  
 
Analisa, interpreta e avalia 
situações problema e/ou 
resultados experimentais, 
revelando espírito crítico.  
 
Planeia e realiza, na totalidade, 
atividades 
práticas/experimentais ou 
projetos. 

 
 
 

Comunicação 

Não se exprime de forma 
clara.  
 
Não interpreta nem 
representa fontes de 
informação diversas.  
 
Não participa em debates. 
 

Exprime-se com alguma 
clareza.  
Não interpreta nem 
representa fontes de 
informação diversas. 
Tem dificuldades em 
argumentar as suas ideias em 
debates.  
Não coopera na partilha de 
informação e na apresentação 
de resultados de pesquisa. 

Exprime-se com clareza. 
Interpreta e representa fontes 
de informação diversas.  
 
Argumenta as suas ideias em 
debates.  
 
Coopera na partilha de 
informação e na apresentação 
de resultados de pesquisa. 

Exprime-se com clareza, 
utilizando com eficácia a 
linguagem científica. 
Interpreta e representa fontes 
de informação diversas.  
 
Argumenta com facilidade as 
suas ideias em debates.  
 
É ativo na partilha de 
informação e na apresentação 
de resultados de pesquisa. 

Exprime-se com clareza, 
utilizando com eficácia a 
linguagem científica.  
 
Interpreta e representa todas as 
fontes de informação.  
 
Argumenta muito bem as suas 
ideias em debates.  
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Relação entre 
as 

componentes 
CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA, 
SOCIEDADE E 

AMBIENTE 

Não reconhece que o 
conhecimento científico está 
em constante evolução.  
 
Não discute de uma forma 
reflexiva e ativa questões da 
sociedade atual. 

Tem muita dificuldade em 
adquirir os conceitos 
científicos.  
 
Tem muita dificuldade em 
utilizar corretamente a 
linguagem científica. 

Reconhece que o 
conhecimento científico está 
em constante evolução.  
 
Avalia a influência da 
informação veiculada pelos 
meios de comunicação na 
tomada de decisões.  
 
Discute questões da sociedade 
atual. 

Avalia o impacto da Ciência na 
sociedade e no ambiente. 
Avalia o impacto da 
intervenção humana na Terra.  
 
Reconhece que o 
conhecimento científico está 
em constante evolução.  
 
Avalia a influência da 
informação veiculada pelos 
meios de comunicação na 
tomada de decisões.  
 
Discute com facilidade 
questões da sociedade atual. 

Reconhece as limitações da 
ciência e da tecnologia na 
resolução de problemas 
pessoais, sociais e ambientais.  
 
Avalia com consciência o 
impacto da Ciência na 
sociedade e no ambiente.  
 
Avalia com confiança e 
eficácia o impacto da 
intervenção humana na Terra.  
 
Reconhece que o 
conhecimento científico está 
em constante evolução.  
 
Avalia a influência da 
informação veiculada pelos 
meios de comunicação na 
tomada de decisões.  
 
Discute com convicção 
questões da sociedade atual. 

 

Instrumentos de Avaliação:  
Avaliação de diagnóstico 

Avaliação sumativa: Fichas de avaliação;  

Avaliação formativa (deve contemplar no mínimo dois instrumentos de avaliação):  

 Observação direta e repetida do trabalho em aula;   

 Organização dos instrumentos de trabalho/materiais de estudo;  

 Participação, discussões, exposições orais;  

 Trabalhos prático-experimentais;  

 Trabalhos de pesquisa (em grupo ou individual)  

 Aplicação de questões de aula para comprovar a aquisição de conteúdos específicos da unidade de trabalho;  

 Fichas de autoavaliação e heteroavaliação fornecidas ao aluno.  

Para cada domínio de avaliação deverá ser considerado o desempenho esperado pelo aluno nos termos definidos nas metas curriculares. 

É ativo na partilha de informação 
e na apresentação de resultados 
de pesquisa. 
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