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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇAO DE CIÊNCIAS NATURAIS 2019-2020 

I – Critérios Gerais de Avaliação 

Por proposta do Departamento de Matemática e Tecnologias foram aprovados os seguintes pesos percentuais: 
 

Dimensões Domínios Itens/Parâmetros Ponderação 

Aprendizagens 
(Saber 

conceptual e 
processual) 

Conhecimentos 
e  

Competências 

Específicos Conteúdos da disciplina/Aprendizagens 
Essenciais 

75% 

Transversais 

  Aplicação de Conhecimentos 

  Pesquisa e Tratamento de Informação 

  Comunicação 

Atitudes  
e  

Valores 
(Saber 

atitudinal) 

Responsabilidade 
Comportamento 
Participação na 
aula 

     Responsabilidade:  
                      - É assíduo e pontual; traz sempre o material necessário; 
                        cumpre sempre os prazos das tarefas; realiza adequa-   
                        mente a autoavaliação. 

     Comportamento: 
                       - Respeita as regras estabelecidas; apresenta uma atitude 
                         correta perante os outros; está atento. 

      Participação na aula: 
                       - Intervém de forma adequada e pertinente; demonstra 
                         interesse e participa nas atividades propostas; responsa- 
                         biliza-se pela realização das tarefas.  

10% 

10% 

5% 
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II – Critérios Específicos de Avaliação  

a) De acordo com as Aprendizagens Essenciais e as Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída do Ensino Básico  
      Dimensão das Aprendizagens (Saber conceptual e processual) 
 

Domínios Instrumentos 
de Avaliação Descritores de Desempenho NÍvel 

 
 
Conhecimentos/Aprendizagens 
Essenciais 
 
¨Aplicação de Conhecimentos 
 
 ¨¨Pesquisa e Tratamento de 
Informação 
 
¨¨¨Comunicação 
 

 
- Fichas de avaliação 
(Ponderação na avaliação: 
65%) 
 
- Relatórios 
(Ponderação na avaliação: 
5%) 
 
- Trabalhos apresentados 
(Ponderação na avaliação: 
5%) 
 
Nota: se não houver relatórios 
e/ou trabalhos a ponderação 
em fichas de avaliação será 
acrescida do valor percentual 
correspondente 

Revelou muitas dificuldades na aquisição e aplicação de 
conhecimentos, bem como na pesquisa/tratamento de 
informação e comunicação.  

1 

Adquiriu poucos conhecimentos e revelou dificuldades quer 
na aplicação dos conhecimentos quer na 
pesquisa/tratamento da informação quer na comunicação.  

2 

Adquiriu os conhecimentos mínimos e revelou alguma 
capacidade na aplicação de conhecimentos e 
pesquisa/tratamento de informação, manifestando algumas 
falhas na comunicação.  

3 

Revelou facilidade na aquisição e aplicação de 
conhecimentos, bem como na pesquisa/tratamento de 
informação e comunicação. 

4 

Revelou muita facilidade na aquisição e aplicação de 
conhecimentos, bem como na pesquisa/tratamento de 
informação e comunicação. 

5 

 
     ¨Aplicação de Conhecimentos 
           - Aplica conhecimentos adquiridos, quer a situações já trabalhadas quer a novas situações. 
      ¨¨  Pesquisa e Tratamento de Informação 
           - Interpreta dados fornecidos em textos, gráficos, quadros, esquemas, etc.; 
           - Interpreta documentos com mensagens diversificadas; 
           - Organiza os dados recolhidos; 
           - Elabora relatórios simples, retirando conclusões. 
       ¨¨¨Comunicação 
           - Intervém de forma ordenada e oportuna; Adequa a expressão oral e escrita, em contextos variados (produção de  
              textos/relatórios, apresentação de trabalhos,....) 
           - Utiliza corretamente o vocabulário específico dos vários domínios das metas curriculares.  
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       Dimensão das Atitudes e Valores (Saber Atitudinal) 
 

Domínios Indicadores de Desempenho 

Responsabilidade É assíduo e pontual; traz sempre o material necessário; cumpre sempre os prazos das tarefas; 
realiza adequadamente a autoavaliação. 

Comportamento Respeita as regras estabelecidas; apresenta uma atitude correta perante os outros; está atento. 

Participação na aula Intervém de forma adequada e pertinente; demonstra interesse e participa nas atividades 
propostas; responsabiliza-se pela realização das tarefas. 

 
III – Avaliação - Menções  
 
A avaliação formativa dos alunos expressa-se de forma qualitativa e quantitativa tal como se indica na tabela: 
 
    

Menção Classificação (%) Escala/Nível 

Insuficiente 
0 - 19 1  

20 - 49 2 

Suficiente 50 - 69 3 

Bom 70 – 89 4 

Muito Bom 90 - 100 5 
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a)  Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída do Ensino Básico 

 
 
                                     A – Linguagem e textos                                                 B – Informação e comunicação    
 
                                     C – Raciocínio e resolução de problemas                     D – Pensamento crítico e 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 
 

        b)    Descritores do Perfil dos Alunos:  

             1) Conhecedor / Sabedor/ Culto/ Informado (A, B, G, I, J);               2) Criativo (A, C, D, J) 

              3) Crítico/Analítico (A, B, C, D, G)                                                  4) Indagador / Investigador (C, D, F, H, I)  

              5) Respeitador da diferença/ do outro (A, B, E, F, H)                     6) Sistematizador / Organizador (A, B, C, I, J)  

              7) Questionador (A, F, G, I, J)                                                         8) Comunicador / Desenvolvimento da linguagem e da    
oralidade (A, B, D, E, H) 

              9) Autoavaliador (transversal às áreas)                                          10) Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

             11) Responsável / Autónomo (C, D, E, F, G, I, J)                             12) Cuidador de si e do outro (B, E, F, G)  

 
                                                            O Coordenador do Grupo 230 _______________________________________________________ 

                                                                                                                                               Alberto M M Nogueira (230)  



FICHA DE PLANIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS DA DISCIPLINA DE Ciências Naturais, 5º ANO 

Professora: Almurtão Silveira  Turmas A,B   Professora: Cristina Soares: Turma: E 

Professora: Paula Martins Turma: D             Professora:                        : Turma: c 

 

 

Tema /Domínio Objetivos essenciais Práticas aprendizagem Perfil alunos Observações 

 

A ÁGUA, O AR, AS 

ROCHAS E O SOLO – 

MATERIAIS TERRESTRES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A importânica da 
água para os seres 
vivos 

 

 

 

 

- Relacionar a existência de vida na 
Terra com algumas características do 
planeta (água líquida, atmosfera 
adequada e temperatura amena). 

- Caracterizar ambientes terrestres e 
ambientes aquáticos, explorando 
exemplos locais ou regionais, a partir 
de dados recolhidos no campo. 

- Identificar os subsistemas 
terrestres em documentos 
diversificados e integrando saberes 
de outras disciplinas (ex.: História e 
Geografia de Portugal). 

- Interpretar informação 
diversificada sobre a disponibilidade 
e a circulação de água na Terra, 
valorizando saberes de outras 
disciplinas (ex.: História e Geografia 

 

Exploração dos conceitos com recurso a 
apresentações eletrónicas.  

Exploração/realização das atividade 
Aplico, Aprendo a aprender e Avalio o 
que aprendi. 

Atividades experimentais dinamizadas 
pelo docente ou pelo clube de Ciências 
Naturais.  

Trabalhos de projeto. 

Sistematização de aprendizagens 
através das rubricas Sintetizo e organizo.  

Realização da ficha formativa Avalio o 
que aprendi. 

 

 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J) 
 
 
Criativo  
(A, C, D, J) 
 
 
Crítico / 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) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A importância do ar 
para os seres vivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Portugal). 

- Identificar as propriedades da água, 
relacionando-as com a função da 
água nos seres vivos. 

- Distinguir água própria para 
consumo (potável e mineral) de água 
imprópria para consumo (salobra e 
inquinada), analisando questões 
problemáticas locais, regionais ou 
nacionais. 

- Interpretar os rótulos de garrafas 
de água e justificar a importância da 
água para a saúde humana. 

- Discutir a importância da gestão 
sustentável da água ao nível da sua 
utilização, exploração e proteção, 
com exemplos locais, regionais, 
nacionais ou globais. 

- Identificar as propriedades do ar e 
os seus constituintes, explorando as 
funções que desempenham na 
atmosfera terrestre. 

- Argumentar acerca dos impactes 
das atividades humanas na 
qualidade do ar e sobre medidas que 
contribuam para a sua preservação, 
com exemplos locais, regionais, 
nacionais ou globais e integrando 
saberes de outras disciplinas (ex.: 
História e Geografia de Portugal). 

Questionador 
(A, F,G, I, J) 
Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 
Autoavaliador 
(transversal às 
áreas) 
 
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) 

 



 

 

 

- A importância das 
rochas e do solo para 
a manutenção da vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Explicar a importância dos agentes 
biológicos e atmosféricos na génese 
do solo, indicando os seus 
constituintes, propriedades e 
funções.  

– Explicar a importância dos agentes 
biológicos e atmosféricos na génese 
do solo, indicando os seus 
constituintes, propriedades e 
funções.  

– Explicar a importância dos agentes 
biológicos e atmosféricos na génese 
do solo, indicando os seus 
constituintes, propriedades e 
funções.  

– Explicar a importância dos agentes 
biológicos e atmosféricos na génese 
do solo, indicando os seus 
constituintes, propriedades e 
funções. 

- Distinguir mineral de rocha e 
indicar um exemplo de rochas de 
cada grupo (magmáticas, 
metamórficas e sedimentares). 

- Discutir a importância dos minerais, 
das rochas e do solo nas atividades 
humanas, com exemplos locais ou 



regionais. 
 

 

DIVERSIDADE DE SERES 

VIVOS E SUAS 

INTERAÇÕES COM O 

MEIO  
 
- Diversidade nos 
animais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Diversidade nas 
plantas 

- Relacionar as características (forma 
do corpo, revestimento, órgãos de 
locomoção) de diferentes animais 
com o meio onde vivem. 

- Relacionar os regimes alimentares 
de alguns animais com o respetivo 
habitat, valorizando saberes de 
outras disciplinas (ex.: História e 
Geografia de Portugal). 

- Discutir a importância dos rituais 
de acasalamento dos animais na 
transmissão de características e na 
continuidade das espécies. 

- Explicar a necessidade da 
intervenção de células sexuais na 
reprodução de alguns seres vivos e a 
sua importância para a evolução das 
espécies. 

- Distinguir animais ovíparos de 
ovovivíparos e de vivíparos. 

- Interpretar informação sobre 
animais que passam por 
metamorfoses completas durante o 
seu desenvolvimento. 

- Interpretar a influência da água, da 
luz e da temperatura no 

   



 
 
 
 

desenvolvimento das plantas. 

- Identificar adaptações morfológicas 
e comportamentais dos animais e as 
respetivas respostas à variação da 
água, luz e temperatura. 

- Caracterizar alguma da 
biodiversidade existente a nível 
local, regional e nacional. 

- Identificar espécies da fauna e da 
flora invasora e suas consequências 
para a biodiversidade local. 

- Formular opiniões críticas sobre 
ações humanas que condicionam a 
biodiversidade e sobre a importância 
da sua preservação. 

- Valorizar as áreas protegidas e o 
seu papel na proteção da vida 
selvagem. 

 

Áreas de Competências do Perfil dos Alunos (ACPA) 

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. 

 


