
   

 
 

                                                                                
  

 

Critérios de Avaliação e de Classificação em 

Ciências Naturais – 2º Ciclo 

 

O PE deste agrupamento estabelece como objetivo a preparação dos alunos “(...) enquanto cidadãos, com uma visão ampla do outro e do mundo, capazes de construir o 
futuro com base nas experiências de aprendizagem”. (PE, 2021)  
  
Partindo deste pressuposto, e enquadrado com o PASEO, considera-se que as aprendizagens se organizam em três áreas de competências:  
  

a. Conhecimento; 

b. Comunicação;  

c. Autonomia e Desenvolvimento do trabalho.  

 
  
As áreas de competências Comunicação e Autonomia e Desenvolvimento do trabalho constituem-se como áreas transversais.  
  
O desempenho dos alunos nas várias áreas de competências é traduzido pela aquisição de aprendizagens, segundo níveis de complexidade diferenciados.  
   
Os níveis de desempenho nas várias áreas de competências são:    
   
Nível Elementar – demonstração de competências simples e fundamentais que revelam a aquisição e a compreensão dos conceitos essenciais da disciplina.   
   
Nível Avançado – demonstração de competências complexas que revelam a aquisição e a compreensão dos conceitos essenciais da disciplina, o estabelecimento de 
relações de natureza diversa entre aqueles conceitos e a aplicação dessas relações em contextos diversificados e em novas situações.   
    
Nível Intermédio - demonstração das competências que correspondem ao nível Elementar e de apenas algumas que correspondem ao nível Avançado.  
 
Nível não elementar - não atinge o nível elementar. 

 



   

 
 

                                                                                 

 

Áreas Critérios de 
Avaliação 

Avançado I Elementar Instrumentos de 
recolha 

 
 
 
 
 
 

Conhecimentos  

Conceitos e 
procedimentos: 
- Identifica e 
compreende termos e 
conceitos. 

Valoriza a compreensão e a interpretação 
dos fenómenos naturais e explora as inter-
relações entre a ciência, a tecnologia, a 
sociedade e o ambiente. 

 Revela compreensão e interpreta 
fenómenos naturais e utiliza 
algumas inter-relações entre a 
ciência, a tecnologia, a sociedade e 
o ambiente. 

Por exemplo: 
 

Dossier /caderno 
diário /portefólio 
 
Observação direta do 
trabalho em sala de 
aula: 
- resolução de 
exercícios 
- resolução de 
problemas 
- questionários 
 
Registos 
 
Trabalho em grupo 
 
Trabalho individual 
 
Trabalho prático 
 
Testes 

Raciocínio científico: 
- Elabora conjeturas. 
Emite opiniões. 

Aplica os conhecimentos em novos 
contextos. Integra saberes para formular 
juízos. 

 Relaciona os conhecimentos com 
os contextos. 

Comunicação 
científica: 
- Adquire a linguagem 
científica da disciplina, 
revelando 
compreensão e 
comunica com 
correção linguística. 

Demonstra aptidão para fundamentar 
resultados com base em esquemas, 
tabelas, mapas e gráficos. 

 Manifesta alguma aptidão para 
interpretar esquemas, tabelas, 
mapas e gráficos. 

Atividades 
laboratoriais: 
-Utiliza instrumentos 
diversos para 
pesquisar, descrever, 
avaliar, validar e 
mobilizar informação. 
 
 

Formula hipóteses, prevê resultados e tira 
conclusões face a uma experimentação. 
 
 

 Nem sempre formula hipóteses, 
prevê resultados e tira conclusões 
face a uma experimentação. 
 
 

 
 

Comunicação 

 
 
Comunicação 

Pesquisa, seleciona e analisa informação 
fiável e relevante. 
Interpreta, analisa criticamente a 

 Pesquisa, seleciona e organiza 
informação fiável e adequada ao 
solicitado. 

 



   

 
 

                                                                                

 
 

informação oral, escrita e multimodal e 
argumenta. 
Expressa-se com clareza e usando um 
vocabulário adequado aos diversos 
contextos de comunicação. 

Interpreta informação oral, escrita 
e multimodal.  
Expressa-se com clareza em 
diversos contextos de 
comunicação. 

 
 

Autonomia e 
Desenvolvimento 

do Trabalho 

 

 
Autonomia e 
Desenvolvimento do 
Trabalho 
 

Trabalha de forma regular, com qualidade 
e eficácia, revelando autonomia.  
Procura melhorar o seu desempenho de 
forma regular, de modo a superar-se.   
Escuta as ideias do outro, com tolerância e 
empatia, visando a procura de consensos e 
a melhoria do trabalho da equipa. 

 Trabalha de forma regular, 
correspondendo ao solicitado. 
Procura melhorar o seu 
desempenho com base no 
feedback do professor. 
Escuta as ideias do outro, 
aceitando, frequentemente, 
diferentes pontos de vista. 

 

 

Nível 
2º Ciclo 

EB 

 
Critérios de Classificação 

 
5 

Apresenta desempenho “Avançado” nos quatro domínios da área do conhecimento bem como nas duas áreas transversais. 

 
4 

Apresenta desempenho “Avançado” em dois domínios da área do conhecimento bem como nas duas áreas transversais. Não pode ter 
nenhum “Elementar”.  

 
3 

Apresenta desempenho “Intermédio” ou “Elementar” em pelo menos três domínios da área do conhecimento e “Elementar” nas duas 
áreas transversais. 

 
2 

 
Apresenta desempenho “Elementar” apenas num domínio da área do Conhecimento e numa das áreas transversais.   

 
1 

 
Não se enquadra em nenhum dos perfis anteriores 

 


