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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS – 3.º CICLO 

Disciplinas Ciências Naturais e Físico-Química 2021/2022 

Áreas de Competência definidas com base nas Aprendizagens Essenciais das disciplinas e de 

acordo com o Perfil do aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória: 

A) Adquire a linguagem científica da disciplina revelando compreensão (conhecimento) 

B) Aplica o conhecimento adquirido em diferentes contextos 

C) Faz pesquisa (usa instrumentos diversificados para pesquisar, descreve, avalia, valida, mobiliza 

informação) 

D) Comunica com correção linguística 

E) Constrói e interpreta gráficos, tabelas e esquemas conceptuais 

F) Utiliza raciocínio matemático na resolução de problemas 

G) Trabalha colaborativamente contribuindo para um bom clima no grupo e para o trabalho 

produzido, valorizando a diversidade de opiniões 

H) Revela responsabilidade, empenhando-se no cumprimento das tarefas propostas 

I) Reflete sobre o seu desempenho e identifica modos de melhorar 

J) Participa ativamente nas sessões de trabalho (aulas presenciais/virtuais síncronas, chats, 

fóruns…) 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS 

I. Testes escritos/ Questões de aula/Questionários em ambiente virtual  

II. Registo de observação de aula presencial/online 

III. Relatórios científicos/Trabalhos de pesquisa/V de Gowin 

IV. Registos de apresentações/comunicações 

V. Registos escritos individuais  

Aplicação dos instrumentos de recolha de dados 

Áreas de 

competência 
A B C D E F G H I J 

Instrumento I, III, V TODOS III, IV, V I, III, IV, V I, II, III, V I, II, V II II, III, IV II, III, IV, V II 
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➢ A avaliação dos alunos é predominantemente formativa, fazendo-se recurso a 

menções qualitativas ao longo do seu trabalho, com recurso a rubricas de avaliação, 

apresentadas e discutidas com os alunos; 

➢ As competências descritas têm igual peso na determinação quantitativa da avaliação 

do aluno, ao longo do ano letivo, traduzindo-se, no final de cada semestre, numa 

classificação de 1 a 5; 

➢ No final do ano letivo, a classificação do aluno traduzirá as classificações obtidas ao 

longo do ano letivo, considerando-se relevante a sua progressão. 



 Agrupamento de  
Escolas de Alvalade  

 
 

1 
 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS - 2021/2022 

DESCRITORES DE DESEMPENHO PARA O 3º CICLO   

 
A) COMPREENSÃO DA LINGUAGEM CIENTÍFICA - Adquire a linguagem científica da disciplina revelando compreensão  

Nível Descritor 

5 
Revela compreensão do conhecimento científico, questionando-o e relacionando com conhecimento já 

adquirido 

4 Revela compreensão do conhecimento científico, relacionando com conhecimento já adquirido 

3 Revela compreensão do conhecimento científico 

2 Revela dificuldades na compreensão do conhecimento científico 

1 Não revela aquisição de conhecimento científico 

 

B) APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO - Aplica o conhecimento adquirido em diferentes contextos 

Nível Descritor 

5 Utiliza claramente e de forma autónoma o conhecimento adquirido em contextos novos 

4 Utiliza claramente o conhecimento adquirido em contextos novos 

3 Utiliza o conhecimento adquirido em contextos novos 

2 Revela dificuldades na aplicação do conhecimento adquirido em contextos novos 

1 Não aplica conhecimento científico entre contextos 

 

C) PESQUISA - Usa instrumentos diversificados para pesquisar, descreve, avalia, valida e mobiliza informação 

Nível Descritor 

5 
Utiliza de forma autónoma diversos instrumentos, mobilizando informação de forma clara e crítica, 

questionando e assumindo posições 

4 Utiliza de forma autónoma diversos instrumentos, mobilizando informação de forma clara e crítica 

3 Utiliza diversos instrumentos, mobilizando informação pertinente 

2 Revela dificuldades na mobilização de informação pela utilização de instrumentos/recursos de pesquisa 

1 Não utiliza instrumentos/recursos para mobilizar a informação. 

 

D) COMUNICAÇÃO - Comunica com correção linguística  

Nível Descritor 

5 Comunica sempre de forma clara e com correção linguística, oralmente e por escrito 

4 Comunica quase sempre de forma clara e com correção linguística, oralmente e por escrito 

3 Comunica frequentemente de forma clara e com correção linguística, oralmente e por escrito  

2 Revela dificuldades na comunicação oral e na estrutura linguística nos registos escritos 

1 Revela extremas dificuldades na comunicação oral e na estrutura linguística nos registos escritos 

 

E) CONSTRUÇÃO E ELABORAÇÃO DE REPRESENTAÇÕES - Constrói e interpreta gráficos, tabelas e esquemas 

conceptuais 

Nível Descritor 

5 
Constrói e interpreta claramente representações, estabelecendo relações conceptuais de forma 

autónoma, produzindo explicações científicas. 

4 
Constrói e interpreta claramente representações, estabelecendo relações conceptuais, produzindo 

explicações científicas. 

3 
Constrói e interpreta representações, estabelecendo relações conceptuais, produzindo algumas 

explicações científicas. 

2 
Revela dificuldade na construção e interpretação de representações, no estabelecimento de relações 

conceptuais e na elaboração de explicações científicas. 

1 
Não contrói representações e revela extrema dificuldade na sua interpretação. Não elabora explicações 

científicas. 



 Agrupamento de  
Escolas de Alvalade  

 
 

2 
 

F) UTILIZAÇÃO DE RACIOCÍNIO MATEMÁTICO - Utiliza raciocínio matemático na resolução de problemas  

Nível Descritor 

5 Utiliza claramente e de forma autónoma raciocínio matemático na resolução de problemas. 

4 Utiliza claramente raciocínio matemático na resolução de problemas. 

3 Utiliza raciocínio matemático na resolução de problemas. 

2 Revela dificuldade de raciocínio matemático na resolução de problemas. 

1 Não revela raciocínio matemático que permita resolver problemas. 

 

G) COLABORAÇÃO - Trabalha colaborativamente contribuindo para um bom clima no grupo e para o trabalho 

produzido, valorizando a diversidade de opiniões 

Nível Descritor 

5 
Colabora sistematicamente com os colegas, contribuindo decisivamente para um bom clima de trabalho 
no grupo. Revela escutar ativamente respeitando a divesidade de opiniões. 

4 
Colabora quase sempre com os colegas, contribuindo para um bom clima de trabalho no grupo. Revela 
escutar ativamente respeitando a divesidade de opiniões. 

3 Colabora quase sempre com os colegas, contribuindo para um bom clima de trabalho no grupo. 

2 Revela dificuldade em colaborar e em contribuir para o cumprimento das tarefas solicitadas.   

1 Não colabora com os colegas e não contribui para o cumprimento das tarefas solicitadas.   

 

H) RESPONSABILIDADE - Revela responsabilidade e autonomia, empenhando-se no cumprimento das tarefas propostas  

Nível Descritor 

5 
Revela grande responsabilidade e autonomia no desenvolvimento das tarefas e cumpre sempre as tarefas 
propostas.  

4 
Revela responsabilidade no desenvolvimento das tarefas, requisitando por vezes a orientação da 
professora e cumpre as tarefas propostas. 

3 
Revela responsabilidade no desenvolvimento das tarefas mas requisita frequentemente a orientação da 
professora e cumpre as tarefas propostas. 

2 
Revela pouca autonomia no desenvolvimento do seu trabalho necessitando de orientação permanente 
da professora e nem sempre cumpre as tarefas propostas.  

1 
Revela muito pouca autonomia no desenvolvimento do seu trabalho necessitando de orientação 
permanente da professora e não cumpre as tarefas propostas.    

 

I) AUTOREFLEXÃO - Reflete sobre o seu desempenho e identifica modos de melhorar 

Nível Descritor 

5 
Revela refletir de forma clara e sistemática, e de forma autónoma, identificando os seus pontos fortes 
e aqueles que necessita melhorar. 

4 
Revela refletir de forma clara e sistemática, identificando os seus pontos fortes e aqueles que necessita 
melhorar. 

3 Revela refletir, identificando alguns dos seus pontos fortes e aqueles que necessita melhorar 

2 Revela dificuldade em refletir sobre o seu desempenho.  

1 Não reflete sobre o seu desempenho. 

 

J) PARTICIPAÇÃO - Participa ativamente nas sessões de trabalho (presenciais/virtuais síncronas, chats, fóruns…) 

Nível Descritor 

5 
Participa ativamente nas sessões de trabalho, contribuindo para a qualidade das mesmas com questões 
muito relevantes. 

4 
Participa ativamente nas sessões de trabalho, contribuindo para a qualidade das mesmas com questões 
relevantes. 

3 
Participa ativamente nas sessões de trabalho, contribuindo pontualmente para a qualidade das mesmas 
com questões relevantes. 

2 
Participa pouco nas sessões de trabalho, não colocando questões relevantes, não contribuindo para um 
bom clima de trabalho.  

1 Não participa nas sessões de trabalho e não contribui para um bom clima de trabalho nas mesmas. 

 


