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Departamento de matemática e ciências experimentais 

Matemática - 5º Ano 

 
Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens Essenciais 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Operacionalização dos descritores de desempenho 

Instrumentos de 

avaliação (%) 

Descritores do PA à 

saída da escolaridade 

obrigatória 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
 

Números e operações 

 

 

 

 

 

Geometria e medida 

 

Álgebra 

 

 

 

Organização e 

tratamento de dados 

Resolução de 

problemas 

 

Raciocinio 

matemático  

 

Comunicação 

matemática 

Números naturais  

 

Números racionais não negativos  

 

 

 

Figuras planas e sólidos geométricos 

 

Medida 

 

 

 

Expressões numéricas e propriedades das 

operações 

Resolução de problemas  

 

 

Representação e interpretação de dados 

 Analisa, interpreta situações de contextos variados utilizando conceitos propriedades, operações e 

procedimentos matemáticos. 

Utiliza números racionais não negativos com o significado da parte do todo, quociente, medida e 

operador, em contextos matemáticos e não matemáticos. 

Utiliza as relações numéricas e as propriedades das operações e dos números e os critérios de 

divisibilidade em situações de cálculo mental e escrito. 

Analisa, interpreta situações variadas numa abordagem do espaço ao plano. 

Utiliza modelos geométricos e outros na exploração de propriedades de figuras planas e de sólidos 

geométricos. 

Utiliza instrumentos de medida e desenho na construção de objetos geométricos. 

Visualiza, interpreta e desenha representações de figuras geométricas e constrói sólidos a partir de 

representações bidimensionais. 

Relaciona linguagem simbólica e linguagem natural. 

Realiza cálculo mental usando as propriedades das operações e relação entre os números. 

Formula questões em contextos familiares variados e desenvolve investigações estatísticas, recorrendo a 

base de dados diversos. Organiza e representa os dados e interpreta os dados. 

Resolve problemas em que se recorre a medidas estatísticas e interpreta os resultados. 

Interpreta e critica informações estatísticas. 

Resolve e formula problemas, analisa estratégias variadas de resolução e aprecia os resultados obtidos. 

Desenvolve interesse pela Matemática e valoriza o seu papel no desenvolvimento das outras ciências e 

domínios da atividade humana e social. 

Desenvolve confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos e analisa o próprio trabalho e 

regula a sua aprendizagem. 

Desenvolve persistência, autonomia e à- vontade em lidar com situações que envolvam a Matemática no 

seu percurso escolar e na vida em sociedade. 

Grelhas de 

observação de 

aula:  

Participação (5%) 

Grelhas de 

avaliação de: 

Fichas de 

avaliação (70%) 

Questões de aula; 

Trab. Individuais 

(10%) 

Conhecedor/ sabedor/ 

culto/informado  

(A,B,C,D,I,J,) 

Criativo  

(A,C,D,J) 

Critico/ 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
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 

Responsabilidade 

Respeito e correção 

Autonomia 

 Realiza as tarefas solicitadas. 

É portador do material necessário às atividades letivas. 

Cumpre os prazos estabelecidos. 

Respeita as regras de funcionamento da sala de aula. 

Demonstra preocupação com a sua aprendizagem e esforça-se em superar as suas dificuldades. 

É autónomo e persistente. 

Grelhas de 

observação de 

aula: 

Comportamento; 

Trabalhos 

solicitados; 

material 

necessário; 

cumprimento de 

prazos; trabalho 

autónomo 

15% 
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Matemática - 6º Ano 

 
Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens Essenciais 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Operacionalização dos descritores de desempenho 

Instrumentos de 

avaliação (%) 

Descritores do PA à 

saída da escolaridade 

obrigatória 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
 

Números e operações 

 

 

Geometria e medida 

 

 

Álgebra 

 

 

 

 

Organização e 

tratamento de dados 

 

Resolução de 

problemas 

 

Raciocínio 

matemático 

 

Comunicação 

matemática 

Números racionais não negativos 

 

Números inteiros 

 

Figuras planas e sólidos geométricos   

 

Medida          

 

Expressões numéricas e propriedades das 

operações 

 

Sequências e regularidades  

 

Proporcionalidade direta      

 

Representação e interpretação de dados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Analisa, interpreta situações de contextos variados utilizando conceitos propriedades, operações e 

procedimentos matemáticos. 

Utiliza números racionais não negativos com o significado da parte do todo, quociente, medida e 

operador, em contextos matemáticos e não matemáticos. 

Utiliza modelos geométricos e outros na exploração de propriedades de figuras planas e de sólidos 

geométricos. 

Utiliza instrumentos de medida e desenho na construção de objetos geométricos. 

Visualiza, interpreta representações de figuras geométricas. 

Identifica e analisa regularidades numéricas não numéricas. 

Distingue em contextos diversos, situações em que existe proporcionalidade direta de situações em que 

não existe. 

Relaciona linguagem simbólica e linguagem natural. 

Formula questões em contextos familiares variados e desenvolve investigações estatísticas, recorrendo a 

base de dados diversos.  

Resolve problemas em que se recorre a medidas estatísticas e interpreta os resultados. 

Interpreta e critica informações estatísticas. 

Resolve e formula problemas, analisa estratégias variadas de resolução e aprecia os resultados obtidos. 

Reconhece relações entre as ideias matemáticas em geometria e aplica essas ideias em outros domínios 

matemáticos e não matemáticos. 

Resolve e formula problemas de proporcionalidade direta envolvendo escalas e percentagem  

Desenvolve interesse pela Matemática e valoriza o seu papel no desenvolvimento das outras ciências e 

domínios da atividade humana e social. 

Desenvolve confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos e  analisa o próprio trabalho e 

regula a sua aprendizagem. 

Desenvolve persistência, autonomia e à- vontade em  lidar com situações que envolvam a Matemática no 

seu percurso escolar e na vida em sociedade. 

Grelhas de 

observação de 

aula:  

Participação (5%) 

Grelhas de 

avaliação de: 

Fichas de 

avaliação (70%) 

Questões de aula;  

Trab. Individuais 

(10%) 

Conhecedor/ sabedor/ 

culto/informado  

(A,B,C,D,I,J,) 

Criativo  

(A,C,D,J) 

Critico/ 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
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 

Responsabilidade 

Respeito e correção 

Autonomia 

 Realiza as tarefas solicitadas. 

É portador do material necessário às atividades letivas. 

Cumpre os prazos estabelecidos. 

Respeita as regras de funcionamento da sala de aula. 

Demonstra preocupação com a sua aprendizagem e esforça-se em superar as suas dificuldades. 

É autónomo e persistente. 

 

Grelhas de 

observação de 

aula: 

Comportamento; 

Trabalhos 

solicitados; 

material 

necessário; 

cumprimento de 

prazos; trabalho 

autónomo 

15% 
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Matemática - 7º Ano 

 
Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens Essenciais 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Operacionalização dos descritores de desempenho 

Instrumentos de 

avaliação (%) 

Descritores do PA à 

saída da escolaridade 

obrigatória 
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C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
 

Números e operações  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Álgebra  

 

 

 

Números racionais  

Operações com números racionais 

Potências de expoente natural 

Quadrados e cubos perfeitos. Raiz quadrada e 

raiz cúbica. 

 

 

Sequências e regularidades  

Equações algébricas 

Diferentes formas de representar funções. 

Operar com funções. 

Função linear e função afim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Explorar, analisar e interpretar situações de contextos variados que favoreçam e apoiem uma 

aprendizagem matemática com sentido (dos conceitos, propriedades, operações e procedimentos 

matemáticos).  

• Realizar tarefas de natureza diversificada (projetos, explorações, investigações, resolução de 

problemas, exercícios, jogos).  

• Utilizar materiais manipuláveis e outros recursos, incluindo os de tecnologia digital e a calculadora, na 

resolução de problemas e em outras tarefas de aprendizagem.  

• Utilizar as propriedades e as regras das operações em Q e usá-las no cálculo mental e escrito.  

• Interpretar, usar e relacionar diferentes representações das ideias matemáticas, em contextos diversos.  

• Reconhecer relações entre as ideias matemáticas no campo numérico e aplicar essas ideias em outros 

domínios matemáticos e não 

matemáticos.  

• Resolver problemas que requeiram a aplicação de conhecimentos já aprendidos e apoiem a 

aprendizagem de novos conhecimentos.  

• Resolver e formular problemas, analisar estratégias variadas de resolução e apreciar os resultados 

obtidos.  

• Abstrair e generalizar, e reconhecer e elaborar raciocínios lógicos e outros argumentos matemáticos, 

discutindo e criticando argumentos de outros.  

• Comunicar utilizando linguagem matemática, oralmente e por escrito, para descrever, explicar e 

justificar raciocínios, procedimentos e conclusões.  

• Analisar o próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e dificuldades na sua aprendizagem. 

• Identificar e analisar regularidades em sequências numéricas e não numéricas, e formular e representar 

as leis de formação dessas sequências (em enunciados verbais, tabelas, expressões algébricas).  

• Usar equações para modelar situações de contextos variados, resolvendo-as e discutindo as soluções 

obtidas.  

• Analisar e representar funções e relacionar as suas diversas representações, e usá-las para resolver 

problemas em situações de contextos variados, em particular a de proporcionalidade direta. 

• Reconhecer relações entre as ideias matemáticas no campo algébrico e aplicar essas ideias em outros 

domínios matemáticos e não matemáticos.  

Grelhas de 

observação de 

aula:  

Participação (5%) 

 

 

Grelhas de 

avaliação  

de: 

Fichas de 

avaliação (60%) 

 

 

Trabalhos 

Individuais/grupo

/ 

curtas 

 (20%) 

 

 

.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) 

 

 

Matemática - 7º Ano 
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Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens Essenciais 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Operacionalização dos descritores de desempenho 

Instrumentos de 

avaliação (%) 

Descritores do PA à 

saída da escolaridade 

obrigatória 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
 

 

Geometria e medida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organização e 

tratamento de dados  

 

 

 

 

 

 

Resolução de 

problemas 

 

Raciocínio 

matemático 

 

Comunicação 

matemática 

 

 

Triângulos e quadriláteros. 

Propriedades. 

Áreas. 

Semelhanças. 

Semelhança de triângulos 

Relacionar perímetros e áreas de figuras 

semelhantes 

 

 

 

Organização, análise e tratamento de dados. 

Medidas estatísticas. Mediana. 

• Reconhecer relações entre as ideias matemáticas em geometria e aplicar essas ideias em outros 

domínios matemáticos e não matemáticos. 

• Utilizar modelos geométricos e outros materiais manipuláveis, e instrumentos variados, incluindo os de 

tecnologia digital e a calculadora.  

• Visualizar, interpretar e desenhar representações de figuras geométricas, usando materiais e 

instrumentos apropriados (régua, compasso, esquadro, transferidor).  

• Reconhecer relações entre as ideias matemáticas em geometria e aplicar essas ideias em outros 

domínios matemáticos e não matemáticos.  

• Recolher dados de natureza variada e usar formas diversificadas para a sua organização e tratamento e 

para a apresentação de resultados.  

• Formular questões em contextos familiares variados e desenvolver investigações estatísticas, 

recorrendo a bases de dados diversas, organizando e representando dados e interpretando resultados.  

• Realizar estudos estatísticos baseados em situações reais, relacionando com outros domínios 

matemáticos e contextos não matemáticos, os conceitos e procedimentos estatísticos envolvidos.  

• Utilizar recursos tecnológicos (por exemplo, calculadora gráfica ou folha de cálculo) para representar e 

tratar a informação recolhida 

• Resolver problemas em que se recorra a medidas estatísticas para interpretar e comparar resultados, 

analisar estratégias variadas de resolução, e apreciar os resultados obtidos.  

• Interpretar e criticar informação e argumentação estatística, nomeadamente a divulgada nos media.  

• Comunicar, oralmente e por escrito, para descrever e explicar representações dos dados e as 

interpretações realizadas, raciocínios, procedimentos e conclusões, discutindo argumentos e criticando 

argumentos dos outros. 

• Resolver problemas que requeiram a aplicação de conhecimentos já aprendidos e apoiem a 

aprendizagem de novos conhecimentos.  

• Resolver e formular problemas, analisar estratégias variadas de resolução e apreciar os resultados 

obtidos.  

• Abstrair e generalizar, e reconhecer e elaborar raciocínios lógicos e outros argumentos matemáticos, 

discutindo e criticando argumentos de outros.  

• Comunicar utilizando linguagem matemática, oralmente e por escrito, para descrever, explicar e 

justificar, procedimentos, raciocínios e conclusões.  

• Analisar o próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e dificuldades na sua aprendizagem. 
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Matemática - 7º Ano 

 
Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens Essenciais 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Operacionalização dos descritores de desempenho 

Instrumentos de 

avaliação (%) 

Descritores do PA à 

saída da escolaridade 

obrigatória 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 

Responsabilidade; 

Respeito e correção;  

Autonomia 

 Realiza as tarefas solicitadas. 

É portador do material necessário às atividades letivas 

Cumpre os prazos estabelecidos  

Respeita as regras de funcionamento da sala de aula  

Demonstra preocupação com a sua aprendizagem e esforça-se em superar as suas dificuldades. 

É autónomo e persistente 

 

Grelhas de 

observação de 

aula: 

Responsabilidade 

(5%); Respeito e 

correção (5%); 

Autonomia (5%) 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A,B,E,F,H) 

Responsável 

/autónomo 

(C,D,E,G,I,J) 
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Matemática - 8º Ano 

 
Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens Essenciais 

Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 
Operacionalização dos descritores de desempenho 

Instrumentos de 

avaliação (%) 

Descritores do PA à 

saída da escolaridade 

obrigatória 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
 

Números e operações  

 

 

 

 

Geometria e medida 

 

 

 

 

 

 

 

Álgebra  

 

 

 

 

 

 

 

Organização e 

tratamento de dados  

Números inteiros  

Números racionais  

Números reais  

 

 

Figuras Geométricas Áreas e Volumes 

Isometrias  

Teorema de Pitágoras  

 

 

 

 

 

Sequências e regularidades  

Equações  

Funções  

 

 

 

 

 

Planeamento estatístico  

Tratamento de dados 

 • Explorar, analisar e interpretar situações de contextos variados que favoreçam e apoiem uma 

aprendizagem matemática com sentido (dos conceitos, propriedades, operações, e procedimentos 

matemáticos).  

• Realizar tarefas de natureza diversificada (projetos, explorações, investigações, resolução de 

problemas, exercícios, jogos).  

• Utilizar materiais manipuláveis e outros recursos, incluindo os de tecnologia digital, na resolução de 

problemas e em outras tarefas de aprendizagem.  

• Interpretar, usar e relacionar diferentes representações das ideias matemáticas, em contextos diversos.  

• Reconhecer relações entre as ideias matemáticas no campo numérico e aplicar essas ideias em outros 

domínios matemáticos e não matemáticos.  

• Utilizar modelos geométricos e outros materiais manipuláveis, e instrumentos variados incluindo os de 

tecnologia digital e a calculadora, na exploração de propriedades de figuras no plano e de sólidos 

geométricos.  

• Utilizar instrumentos de medida e desenho (régua, compasso, esquadro e transferidor) na construção 

de objetos geométricos.  

• Visualizar e interpretar representações de figuras geométricas.  

• Reconhecer relações entre as ideias matemáticas em geometria e aplicar essas ideias em outros 

domínios matemáticos e não matemáticos.  

• Utilizar tecnologia digital, nomeadamente aplicações interativas, programas computacionais específicos 

e calculadora.  

• Identificar e analisar regularidades em sequências numéricas, e formular e representar as leis de 

formação dessas sequências (em enunciados verbais, tabelas, expressões algébricas).  

• Efetuar operações com polinómios (adição algébrica e multiplicação) e reconhecer e utilizar casos 

notáveis da multiplicação de binómios.  

• Usar equações para modelar situações de contextos variados, resolvendo-as e discutindo as soluções 

obtidas. 

• Recolher dados de natureza variada e usar formas diversificadas para a sua organização e tratamento e 

para a apresentação de resultados.  

• Formular questões em contextos familiares variados e desenvolver investigações estatísticas, 

recorrendo a bases de dados diversas, organizando e representando dados e interpretando resultados.  

• Realizar estudos estatísticos baseados em situações reais, relacionando com outros domínios 

matemáticos e contextos não matemáticos, os conceitos e procedimentos estatísticos envolvidos. 

 

 

Grelhas de 

observação de 

aula:  

Participação (5%) 

 

 

Grelhas de 

avaliação  

de: 

Fichas de 

avaliação (65%) 

 

 

Trabalhos 

Individuais/grupo

/ 

curtas 

 (15%) 

 

 

 

 

.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) 
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MATEMÁTICA - 8º Ano 

 
Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens Essenciais 

Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 
Operacionalização dos descritores de desempenho 

Instrumentos de 

avaliação (%) 

Descritores do PA à 

saída da escolaridade 

obrigatória 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 

 Resolução de 

problemas 

  Raciocínio 

matemático 

 Comunicação 

matemática 

 

  

• Resolver problemas que requeiram a aplicação de conhecimentos já aprendidos e apoiem a 

aprendizagem de novos conhecimentos.  

• Resolver e formular problemas, analisar estratégias variadas de resolução e apreciar os resultados 

obtidos.  

• Abstrair e generalizar, e reconhecer e elaborar raciocínios lógicos e outros argumentos matemáticos, 

discutindo e criticando argumentos de outros.  

• Comunicar utilizando linguagem matemática, oralmente e por escrito, para descrever, explicar e 

justificar, procedimentos, raciocínios e conclusões.  

• Analisar o próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e dificuldades na sua aprendizagem. 

 

 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 

      

 

 

 

 

Responsabilidade; 

 

Respeito e correção;  

 

Autonomia 

 Realiza as tarefas solicitadas. 

É portador do material necessário às atividades letivas 

Cumpre os prazos estabelecidos  

 

Respeita as regras de funcionamento da sala de aula  

 

Demonstra preocupação com a sua aprendizagem e esforça-se em superar as suas dificuldades. 

É autónomo e persistente 

Grelhas de 

observação de 

aula: 

Responsabilidade 

(5%); Respeito e 

correção (5%); 

Autonomia (5%); 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A,B,E,F,H) 

 

Responsável 

/autónomo 

(C,D,E,G,I,J) 
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Matemática - 9º Ano 

 
Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens Essenciais 

Conhecimentos, 

capacidades e atitudes 

Operacionalização dos descritores de desempenho 
Instrumentos de avaliação 

(%) 

Descritores do PA à 

saída da escolaridade 

obrigatória 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
 

Números e operações  

 

 

 

 

Geometria e medida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores aproximados de 

números reais  

 

 

Lugares  

Geométricos  

Áreas e Volumes de 

Sólidos 

Trigonometria 

 

 

 

 

 

 • Explorar, analisar e interpretar situações de contextos variados que favoreçam e apoiem uma aprendizagem 

matemática com sentido (dos conceitos, propriedades, operações, e procedimentos matemáticos).  

• Realizar tarefas de natureza diversificada (projetos, explorações, investigações, resolução de problemas, 

exercícios, jogos).  

• Utilizar materiais manipuláveis e outros recursos, incluindo os de tecnologia digital, na resolução de 

problemas e em outras tarefas de aprendizagem.  

• Utilizar valores aproximados de números reais em contextos diversos. 

• Interpretar, usar e relacionar diferentes representações das ideias matemáticas, em contextos diversos.  

• Reconhecer relações entre as ideias matemáticas no campo numérico e aplicar essas ideias em outros 

domínios matemáticos e não matemáticos.  

• Resolver problemas que requeiram a aplicação de conhecimentos já aprendidos e apoiem a aprendizagem de 

novos conhecimentos.  

• Resolver e formular problemas, analisar estratégias variadas de resolução e apreciar os resultados obtidos.  

• Abstrair e generalizar, e reconhecer e elaborar raciocínios lógicos e outros argumentos matemáticos, 

discutindo e criticando argumentos de outros.  

• Comunicar utilizando linguagem matemática, oralmente e por escrito, para descrever, explicar e justificar, 

raciocínios, procedimentos e conclusões. 

• Utilizar modelos geométricos e outros materiais manipuláveis, e instrumentos variados incluindo os de 

tecnologia digital e a calculadora, na exploração de propriedades de figuras no plano e de sólidos geométricos.  

• Utilizar instrumentos de medida e desenho (régua, compasso, esquadro e transferidor) na construção de 

objetos geométricos.  

• Visualizar e interpretar representações de figuras geométricas.  

• Reconhecer relações entre as ideias matemáticas em geometria e aplicar essas ideias em outros domínios 

matemáticos e não matemáticos.  

• Utilizar tecnologia digital, nomeadamente aplicações interativas, programas computacionais específicos e 

calculadora.  

 

 

 

Grelhas de observação de 

aula:  

Participação (5%) 

 

 

Grelhas de avaliação  

de: 

Fichas de avaliação (70%) 

 

 

Trabalhos 

Individuais/grupo/ 

curtas 

 (10%) 

 

 

 

 

.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) 
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Matemática - 9º Ano 

 
Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens Essenciais 

Conhecimentos, 

capacidades e atitudes 

Operacionalização dos descritores de desempenho 
Instrumentos de avaliação 

(%) 

Descritores do PA à 

saída da escolaridade 

obrigatória 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
 

Álgebra  

 

 

 

 

 

 

 

 

Organização e 

tratamento de dados  

 

 

 

 

 Resolução de 

problemas 

  Raciocínio 

matemático 

 Comunicação 

matemática 

 

 

Inequações 

Equações  

Funções  

 

 

 

 

 

Planeamento estatístico  

Tratamento de dados 

Probabilidade 

 • Usar equações para modelar situações de contextos variados, resolvendo-as e discutindo as soluções obtidas. 

• Analisar e representar funções e relacionar as suas diversas representações, e usá-las para resolver problemas 

em situações de contextos variados. 

• Recolher dados de natureza variada (discreta e contínua) e usar formas diversificadas para a sua organização e 

tratamento e para a apresentação de resultados.  

• Formular questões em contextos familiares variados e desenvolver investigações estatísticas, recorrendo a 

bases de dados diversas, organizando e representando dados e interpretando resultados.  

• Realizar estudos estatísticos baseados em situações reais, relacionando com outros domínios matemáticos e 

contextos não matemáticos, os conceitos e procedimentos estatísticos envolvidos. 

• Reconhecer relações entre as ideias matemáticas no campo algébrico e aplicar essas ideias em outros 

domínios matemáticos e não matemáticos.  

• Resolver problemas que requeiram a aplicação de conhecimentos já aprendidos e apoiem a aprendizagem de 

novos conhecimentos.  

• Resolver e formular problemas, analisar estratégias variadas de resolução e apreciar os resultados obtidos.  

• Abstrair e generalizar, e reconhecer e elaborar raciocínios lógicos e outros argumentos matemáticos, 

discutindo e criticando argumentos de outros.  

• Comunicar utilizando linguagem matemática, oralmente e por escrito, para descrever, explicar e justificar, 

procedimentos, raciocínios e conclusões.  

• Analisar o próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e dificuldades na sua  aprendizagem. 

Grelhas de observação de 

aula:  

Participação (5%) 

 

 

Grelhas de avaliação  

de: 

Fichas de avaliação (70%) 

 

 

Trabalhos 

Individuais/grupo/ 

curtas 

 (10%) 

 

 

.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
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 Responsabilidade; 

 

Respeito e correção;  

 

Autonomia 

 Realiza as tarefas solicitadas. 

É portador do material necessário às atividades letivas 

Cumpre os prazos estabelecidos  

 

Respeita as regras de funcionamento da sala de aula  

 

Demonstra preocupação com a sua aprendizagem e esforça-se em superar as suas dificuldades. 

É autónomo e persistente 

Grelhas de observação de 

aula: Responsabilidade 

(5%); Respeito e correção 

(5%); Autonomia (5%) 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A,B,E,F,H) 

 

Responsável /autónomo 

(C,D,E,G,I,J) 
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Ciências Naturais - 5.º Ano 

 
Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens Essenciais 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Operacionalização dos descritores de desempenho 

Instrumentos de 

avaliação (%) 

Descritores do PA à 

saída da escolaridade 

obrigatória 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
 

A água, o ar, as rochas 

e o solo – materias 

terrestres 

 

 

 

 

 

 

 

Diversidade de seres 

vivos e suas 

interações com o 

meio 

 

 

 

 

 

Unidade na 

diversidade de seres 

vivos 

 

 

 

A importância das rochas e do solo na 

manutenção da vida 

 

A importância da água para os seres vivos 

 

A importância do ar para os seres vivos 

 

 

 

 

Diversidade nos animais  

 

Diversidade nas plantas 

 

 

 

 

 

 

 

Célula unidade básica de vida 

 

 

 

Diversidade a partir da unidade – níveis de 

organização hierárquica 

 

 

 

Seleciona informação pertinente em fontes diversificadas; 

Organiza de forma sistematizada a leitura e estudo autónomo; 

Analisa e identifica factos, teorias, situações recorrendo a conhecimentos prévios e aplica a novas 

situações; 

Estabelece relações intra e interdisciplinares. 

Formula hipóteses face a uma atividade experimental e aplica conhecimentos; 

Constrói modelos explicativos face a um desafio (objeto, texto ou solução); 

Analisa textos ou outros suportes com diferentes pontos de vista; 

Prevê resultados de atividades laboratoriais/experimentais; 

Usa diferentes formas de expressar as aprendizagens; 

Mobiliza o discurso oral e escrito, pensa e apresenta argumentos; 

Analisa factos, elabora opiniões e organiza debates; 

Discute conceitos / factos numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar; 

Analisa textos com diferentes pontos de vista; 

Confronta argumentos para encontrar semelhanças e diferenças; 

Analisa factos, teorias, situações e identifica os seus elementos ou dados. 

Pesquisa de forma sustentada por critérios, com autonomia progressiva; 

Procura e aprofunda a informação; 

Recolhe dados e opiniões para análise de temáticas em estudo; 

Aceita / argumenta e respeita pontos de vista diferentes; 

Confronta ideias e perspetivas distintas sobre abordagem de um dado problema; 

Realiza tarefas de síntese, de planificação, de revisão e de monitorização; 

Elabora registos seletivos e realiza tarefas de organização; 

Desenvolve o estudo autónomo com o apoio do professor à sua concretização, identificando quais os 

obstáculos e formas de os ultrapassar; 

Sabe questionar uma situação e interroga-se sobre o seu próprio conhecimento; 

Comunica uni e bidireccionalmente; Realiza autoanálise; 

Identifica pontos fracos e fortes das suas aprendizagens; 

Descreve processos de pensamento usados durante a realização de uma tarefa; 

Considera o feedback dos pares para melhoria ou aprofundamento de saberes; 

Colabora com os outros, apoia terceiros em tarefas; 

Assume responsabilidades adequadas ao que lhe for pedido; 

Organiza e realiza autonomamente tarefas; Promove o autoaperfeiçoamento. 

Assume e cumpre compromissos, contratualizar tarefas; 

Apresenta trabalhos com auto e heteroavaliação; 

 

Grelhas de 

observação de 

aula:  

Participação (5%) 

Grelhas de 

avaliação de: 

Fichas de 

avaliação (70%) 

Questões de aula 

Trab. Pesquisa 

Relatórios 

científicos  (10%) 

 

 

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) 

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) 
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Ciências Naturais - 5.º Ano 

 
Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens Essenciais 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Operacionalização dos descritores de desempenho 

Instrumentos de 

avaliação (%) 

Descritores do PA à 

saída da escolaridade 

obrigatória 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 

Responsabilidade 

 

 

Respeito e correção 

 

Autonomia 
 

Realiza as tarefas solicitadas. 

É portador do material necessário às atividades letivas. 

Cumpre os prazos estabelecidos. 

 

Respeita as regras de funcionamento da sala de aula. 

Respeita diferenças de características, crenças ou opiniões; 

 

Demonstra preocupação com a sua aprendizagem e esforça-se em superar as suas dificuldades. 

É autónomo e persistente. 

Grelhas de 

observação de 

aula: 

Comportamento; 

Trabalhos 

solicitados; 

material 

necessário; 

cumprimento de 

prazos; trabalho 

autónomo 

     15% 

Respeitador da 

diferença / do outro 

(A, B, E, F, H) 

 

Responsável / autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J)  
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Ciências Naturais - 6.º Ano 

 

Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens Essenciais 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Operacionalização dos descritores de desempenho 

Instrumentos de 

avaliação (%) 

Descritores do PA à 

saída da escolaridade 

obrigatória 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
 

Processos vitais 

comuns aos seres 

vivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agressões do meio e 

integridade do 

organismo 

Trocas nutricionais entre o organismo e o 

meio: nos animais e nas plantas 

 

 

 

 

 

Transmissão de vida: reprodução no ser 

humano e nas plantas 

 

 

 

 

 

 

 

Microrganismos 

 

 

Higiene e problemas sociais 

 Seleciona informação pertinente; 

Organiza de forma sistematizada a leitura e o estudo autónomo; 

Analisa factos, teorias, situações, identificando os seus elementos; 

Desenvolve tarefas de memorização e consolidação, associadas à compreensão e uso de saber; 

Estabelece relações intra e interdisciplinares; 

Formula hipóteses face a um fenómeno ou atividade laboratorial/experimental; 

Analisa textos ou outros suportes com diferentes pontos de vista; 

Prevê resultados de atividade laboratorial/experimental; 

Usa imagens, textos, gráficos, tabelas para expressar aprendizagens; 

Organiza debates que requeiram sustentação de afirmações; 

Analisa textos com diferentes pontos de vista; 

Problematiza situações de aula de campo e/ou atividade laboratorial/experimental; 

Pesquisa de forma sustentada por critérios, com autonomia; 

Aprofunda a informação; 

Recolhe dados e opiniões para análise de temáticas em estudo; 

Realiza tarefas de planificação, de revisão e de monitorização em atividade laboratorial/experimental; 

Elabora esquemas; 

Desenvolve o estudo autónomo com ajuda do professor; 

Questiona situações; 

Organiza questões sobre conteúdos estudados ou a estudar; 

Coloca questões sobre o seu próprio conhecimento prévio; 

Comunica uni e bidireccionalmente sobre as temáticas em estudo; 

Desenvolve ações de questões organizadas, de resposta, apresentação e iniciativa; 

Colabora com os outros em tarefas; 

Participa em ações solidárias para com outros nas tarefas de aprendizagem ou na sua organização; 

 

Grelhas de 

observação de 

aula:  

Participação (5%) 

Grelhas de 

avaliação de: 

Fichas de 

avaliação (70%) 

Questões de aula 

Trab. Pesquisa 

Relatórios 

científicos (10%) 

 

 

 

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) 

 

Sistematizador/ 

organizador  

(A, B, C, I, J)  

 

Questionador 

(A, F, G, I, J)  

 

Comunicador 

(A, B, D, E, H) 

 

Participativo/ 

colaborador  

(B, C, D, E, F) 

 

Cuidador de si  e do 

outro 

(B, E,  F, G) 
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Ciências Naturais - 6.º Ano 

 

Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens Essenciais 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Operacionalização dos descritores de desempenho 

Instrumentos de 

avaliação (%) 

Descritores do PA à 

saída da escolaridade 

obrigatória 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 

Responsabilidade; 

 

Respeito e correção;  

Autonomia 

 Realiza as tarefas solicitadas; 

É portador do material necessário às atividades letivas; 

Cumpre os prazos estabelecidos; 

  

Respeita as regras de funcionamento da sala de aula; 

 Respeita diferenças de características, crenças ou opiniões; 

 

Demonstra preocupação com a sua aprendizagem e esforça-se em superar as suas dificuldades; 

É autónomo e persistente; 

Grelhas de 

observação de 

aula: 

Comportamento;  

Trabalhos 

solicitados; 

material 

necessário; 

cumprimento de 

prazos; trabalho 

autónomo 15%; 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A, B, E, F, H) 

 

Responsável /autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 
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Ciências Naturais - 7.º Ano 

 
Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens Essenciais 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Operacionalização dos descritores de desempenho 

Instrumentos de 

avaliação (%) 

Descritores do PA à 

saída da escolaridade 

obrigatória 

C
O

N
H

EC
IM

EN
T

O
S 

 

Dinâmica externa 

da Terra 

 

 

 

 

 

 

Estrutura e 

dinâmica interna da 

Terra 

 

 

 

Consequências da 

dinâmica interna da 

Terra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Terra conta a sua 

história 

 

 

Ciência geológica e 

sustentabilidade da 

vida na Terra 

Compreender a diversidade das paisagens geológicas 

Compreender os minerais como unidades básicas das 

rochas 

 

Analisar os conceitos e os processos relativos às 

rochas sedimentares 

 

Compreender os fundamentos da Teoria da Deriva 

dos Continentes e da Teoria da Tectónica de Placas 

 

Aplicar conceitos relativos à deformação das rochas 

 

Compreender a atividade vulcânica como uma 

manifestação da dinâmica interna 

 

Interpretar a formação das rochas magmáticas 

 

Compreender o metamorfismo como uma 

consequência da dinâmica interna 

 

Conhecer o ciclo das rochas 

 

Compreender que as formações litológicas devem 

ser exploradas de forma sustentada 

 

Compreender a atividade sísmica como uma 

manifestação da dinâmica interna 

 

Compreender a estrutura interna da Terra 

 

Compreender a importância dos fósseis para a 

reconstituição da história da Terra 

 

Compreender as grandes etapas da história da Terra 

 

Compreender o contributo do conhecimento 

geológico para a sustentabilidade da vida na Terra 

Ações estratégicas: 

- exploração de apresentações, do manual, de animações e de documentários; 

- formulação de perguntas e de respostas; 

- observação de materiais de laboratório; 

- atividades práticas (resolução de exercícios, análise e discussão de mapas de conceitos, 

observação e identificação de minerais e de rochas utilizando chaves dicotómicas, observação de 

amostras de material vulcânico, pesquisa e seleção de notícias sobre vulcanismo e sismicidade, 

análise de uma carta geológica, observação de amostras de fósseis); 

- atividades laboratoriais (formação de estalactites e estalagmites, textura das rochas 

magmáticas, simulação dos tipos de erupções, simulação de correntes de convecção, formação de 

dobras e falhas); 

- saída de campo. 

Ao longo das ações estratégicas o aluno deve… 

- fazer um uso consistente de conhecimentos; 

- selecionar informação pertinente ao longo de tarefas de pesquisa sustentada por critérios, com 

autonomia progressiva; 

- organizar de forma sistematizada a leitura e desenvolver um estudo autónomo; 

- analisar factos, teorias, situações, identificando os seus elementos ou dados; 

- desenvolver tarefas de memorização, verificação e consolidação, associadas a compreensão e 

uso de saber, bem como a mobilização do memorizado; 

- estabelecer relações intra e interdisciplinares; 

- imaginar hipóteses face a um fenómeno ou evento,  fazendo predições;  

- conceber situações onde determinado conhecimento possa ser aplicado;  

- imaginar alternativas a uma forma tradicional de abordar uma situação-problema, criando 

soluções estéticas criativas e pessoais; 

- criar um objeto, texto ou solução face a um desafio;  

- analisar textos ou outros suportes com diferentes pontos de vista, concebendo e sustentando 

um ponto de vista próprio; 

- usar modalidades diversas para expressar as aprendizagens; 

- ter incentivo à procura e aprofundamento de informação, através da recolha de dados e 

opiniões para análise de temáticas em estudo;  

- aceitar ou argumentar pontos de vista diferentes;  

- promover estratégias que induzam respeito por diferenças de características, crenças ou 

opiniões;  

- confrontar ideias e perspetivas distintas sobre abordagem de um dado problema e ou maneira 

de o resolver. 

Grelhas de 

observação de 

aula: 

 

Participação (5%) 

 

 

Grelhas de 

avaliação 

de: 

 

Fichas de 

avaliação (60%) 

 

 

Questões aula/ 

Relatórios 

Laboratoriais/Trab

alhos individuais 

ou em grupo/ 

Testes 

laboratoriais 

(20%) 

 

Conhecedor/ 

sabedor/culto/ 

Informado 

(A,B,G,I,J) 

 

Indagador/ investigador 

(C,D, F,H,I) 

 

Questionador 

(A,F,G,I,J)  

 

Sistematizador/ 

organizador (A,B,C,I,J) 

 

Comunicador 

(A,B,D,E,H) 

 

Participativo/ 

colaborador (B,C,D,E,F) 

 

Criativo 

(A,C,D,I) 

 

Crítico/analítico 

(A,B,C,D,G) 
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A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 

Responsabilidade 

Respeito e correção 

Autonomia 

Realiza as tarefas solicitadas 

 

É portador do material necessário às atividades 

letivas 

 

Cumpre os prazos estabelecidos 

 

Respeita as regras de funcionamento da sala de aula 

 

Demonstra preocupação com a sua aprendizagem e 

esforça-se em superar as suas dificuldades 

 

É autónomo e persistente 

 

Ações estratégicas: 

- exploração de apresentações, do manual, de animações e de documentários; 

- formulação de perguntas e de respostas; 

- observação de materiais de laboratório; 

- atividades práticas (resolução de exercícios, análise e discussão de mapas de conceitos, 

observação e identificação de minerais e de rochas utilizando chaves dicotómicas, observação de 

amostras de material vulcânico, pesquisa e seleção de notícias sobre vulcanismo e sismicidade, 

análise de uma carta geológica, observação de amostras de fósseis); 

- atividades laboratoriais (formação de estalactites e estalagmites, textura das rochas magmáticas, 

simulação dos tipos de erupções, simulação de correntes de convecção, formação de dobras e 

falhas); 

- saída de campo. 

 

Ao longo das ações estratégicas o aluno deve…  

- aceitar ou argumentar pontos de vista diferentes;  

- promover estratégias que induzam respeito por diferenças de características, crenças ou 

opiniões;  

- confrontar ideias e perspetivas distintas sobre abordagem de um dado problema e ou maneira de 

o resolver, tendo em conta, por exemplo, diferentes perspetivas culturais, sejam de incidência 

local, nacional ou global; 

- colaborar com outros, apoiar terceiros em tarefas;  

- fornecer feedback para melhoria ou aprofundamento de ações;  

- apoiar atuações úteis para outros (trabalhos de grupo); 

- revelar responsabilidades adequadas ao que lhe for pedido;  

- organizar e realizar autonomamente tarefas;  

- assumir e cumprir compromissos, contratualizar tarefas;  

- realizar a apresentação de trabalhos com auto e heteroavaliação;  

- dar conta a outros do cumprimento de tarefas e funções que assumiu; 

- participar em ações solidárias para com outros nas tarefas de aprendizagem ou na sua 

organização /atividades de entreajuda;  

- posicionar-se perante situações dilemáticas de ajuda a outros e de proteção de si; 

- revelar disponibilidade para o autoaperfeiçoamento. 

 (15%) 

Grelhas de 

observação de 

aula: 

 

Comportamento 

 

Trabalhos 

solicitados 

 

Material 

necessário 

 

Cumprimento de 

prazos 

 

Trabalho 

autónomo 

 

 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A,B,E,F,H) 

 

Participativo/ 

colaborador  

(B, C, D, E, F)  

 

Responsável 

/autónomo 

(C,D,E,G,I,J) 

 

Cuidador de si e do 

outro  

(B, E, F, G)  
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Ciências Naturais - 8.º Ano 

 

Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens Essenciais 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Operacionalização dos descritores de desempenho 

Instrumentos de 

avaliação (%) 

Descritores do PA à 

saída da escolaridade 

obrigatória 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
 

Sistema Terra: da 

célula à 

biodiversidade 

 

 

 

Ecossistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestão sustentável 

dos recursos 

Compreender as condições próprias da Terra que a 

tornam um planeta único 

Compreender a Terra como um sistema  

Compreender a célula como unidade básica 

Compreender os níveis de organização biológica dos 

ecossistemas  

Analisar e explorar as dinâmicas de interação 

existentes entre os seres vivos e o ambiente 

Compreender a importância dos fluxos de energia e 

de matéria na dinâmica dos ecossistemas  

Relacionar o equilíbrio dinâmico dos ecossistemas 

com a sustentabilidade do planeta Terra 

Compreender a influência das catástrofes no 

equilíbrio dos ecossistemas  

Sintetizar medidas de proteção dos ecossistemas 

Classificar os recursos naturais  

Compreender o modo como são explorados e 

transformados os recursos naturais  

Relacionar e integrar o papel dos instrumentos de 

ordenamento e gestão do território com a proteção 

e a conservação da Natureza  

Relacionar a gestão de resíduos e da água com o 

desenvolvimento sustentável 

Relacionar o desenvolvimento científico e 

tecnológico com a melhoria da qualidade de vida das 

populações humanas 

Ações estratégicas: 

- exploração de apresentações, do manual, de animações e de documentários; 

- formulação de perguntas e de respostas; 

- atividades práticas (resolução de exercícios, análise e discussão de mapas de conceitos, 

influência dos factores abióticos no desenvolvimento das plantas, cálculo da pegada ecológica); 

- atividades laboratoriais (observação dos diferentes tipos de células ao Microscópio Ótico 

Composto, simulação da condensação, reciclagem de papel); 

- elaboração de relatórios laboratoriais; 

- trabalhos de investigação em articulação com o centro de recursos sobre catástrofes naturais e 

sobre recursos energéticos (construção de maquetas); 

- saída de campo. 

Ao longo das ações estratégicas o aluno deve… 

- revelar rigor, articulação e uso consistente de conhecimentos; 

- selecionar  informação pertinente, organizar a leitura e o estudo autónomo; 

- analisar factos, teorias, situações, identificando os seus elementos ou dados; 

- desenvolver tarefas de memorização, verificação e consolidação, associadas a compreensão e 

uso de saber, bem como a mobilização do memorizado; 

- estabelecer relações intra e interdisciplinares e discutir conceitos ou factos numa perspetiva 

disciplinar e interdisciplinar, incluindo conhecimento disciplinar específico, analisando factos, 

teorias, situações, identificando os seus elementos ou dados; 

- imaginar hipóteses face a um fenómeno ou evento e conceber situações onde determinado 

conhecimento possa ser aplicado e alternativas a uma forma tradicional de abordar uma situação-

problema, fazendo predições; 

- criar um objeto, texto ou solução face a um desafio; 

- analisar textos ou outros suportes com diferentes pontos de vista, concebendo e sustentando 

um ponto de vista próprio, usando modalidades diversas para expressar as aprendizagens, 

mobilizando o discurso argumentativo e organizando debates que requeiram sustentação de 

afirmações, elaboração de opiniões ou análise de factos ou dados; 

- criar soluções estéticas criativas e pessoais; 

- confrontar argumentos para encontrar semelhanças, diferenças e consistência interna, 

problematizando situações; 

- desenvolver tarefas de pesquisa sustentada por critérios, com autonomia progressiva, através do 

incentivo à procura e aprofundamento de informação; - recolher dados e opiniões para análise de 

temáticas em estudo. 

 

Grelhas de 

observação de 

aula: 

 

Participação (5%) 

 

 

Grelhas de 

avaliação 

de: 

 

Fichas de 

avaliação (60%) 

 

 

Questões aula/ 

Relatórios 

Laboratoriais/Tra

balhos individuais 

ou em grupo/ 

Testes 

laboratoriais 

(20%) 

 

 

 

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) 

 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

Questionador 

(A, F, G, I, J) 

 

Comunicador 

(A, B, D, E, H) 
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Responsabilidade 

 

 

 

 

 

 

Respeito e correção 

 

Autonomia 

 

 

 

 

 

Realiza as tarefas solicitadas 

 

É portador do material necessário às atividades 

letivas 

 

Cumpre os prazos estabelecidos 

 

Respeita as regras de funcionamento da sala de aula 

 

Demonstra preocupação com a sua aprendizagem e 

esforça-se em superar as suas dificuldades 

 

É autónomo e persistente 

 

Ações estratégicas: 

- exploração de apresentações, do manual, de animações e de documentários; 

- formulação de perguntas e de respostas; 

- atividades práticas (resolução de exercícios, análise e discussão de mapas de conceitos, influência 

dos fatores abióticos no desenvolvimento das plantas, cálculo da pegada ecológica); 

- atividades laboratoriais (observação dos diferentes tipos de células ao Microscópio Ótico 

Composto, simulação da condensação, reciclagem de papel); 

- elaboração de relatórios laboratoriais; 

- trabalhos de investigação em articulação com o centro de recursos sobre catástrofes naturais e 

sobre recursos energéticos (construção de maquetas); 

- saída de campo. 

Ao longo das ações estratégicas o aluno deve… 

- aceitar ou argumentar pontos de vista diferentes; 

- promover estratégias que induzam respeito por diferenças de características, crenças ou 

opiniões; 

- confrontar ideias e perspetivas distintas sobre abordagem de um dado problema e ou maneira de 

o resolver, tendo em conta, por exemplo, diferentes perspetivas culturais, sejam de incidência 

local, nacional ou global; 

- colaborar com outros, apoiar terceiros em tarefas; 

- fornecer feedback para melhoria ou aprofundamento de ações; 

- apoiar atuações úteis para outros (trabalhos de grupo); 

- revelar as responsabilidades adequadas ao que lhe for pedido; 

- organizar e realizar autonomamente tarefas; 

- assumir e cumprir compromissos, contratualizar tarefas; - a apresentação de trabalhos com auto 

e heteroavaliação; 

- dar conta a outros do cumprimento de tarefas e funções que assumiu; 

- revelar ações solidárias para com outros nas tarefas de aprendizagem ou na sua organização 

/atividades de entreajuda; 

- posicionar-se perante situações dilemáticas de ajuda a outros e de proteção de si; 

- demonstrar disponibilidade para o autoaperfeiçoamento. 

 

 

 

(15%) 

 

 

Grelhas de 

observação de 

aula: 

 

Comportamento 

 

Trabalhos 

solicitados 

 

Material 

necessário 

 

Cumprimento de 

prazos 

 

Trabalho 

autónomo 

 

 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A, B, E, F, H) 

 

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) 
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Ciências Naturais - 9.º Ano 

 

Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens Essenciais 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Operacionalização dos descritores de desempenho 

Instrumentos de 

avaliação (%) 

Descritores do PA à 

saída da escolaridade 

obrigatória 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
 

Organismo humano 

em equilíbrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transmissão da vida 

 

 

 

Saúde individual e 

comunitária 

Compreender a importância de uma alimentação 

saudável 

 

Compreender a importância do sistema digestivo 

 

Analisar a importância do sangue 

 

Sintetizar a importância do sistema cardiovascular 

 

Analisar a importância do sistema linfático 

 

Analisar a influência do ambiente e dos estilos de 

vida no sistema respiratório 

 

Aplicar medidas de suporte básico de vida 

Compreender a importância da função excretora na 

regulação 

Analisar o papel do sistema nervoso 

Sintetizar o papel do sistema hormonal na regulação 

do organismo  

Compreender o funcionamento do sistema 

reprodutor humano 

Compreender a importância do conhecimento 

genético 

Compreender a importância da saúde individual e 

comunitária na qualidade de vida da população 

Sintetizar as estratégias de promoção da saúde 

Conhecer os distintos níveis estruturais do corpo 

humano  

Ações estratégicas: 

- exploração de apresentações, do manual, de animações e de documentários; 

- formulação de perguntas e de respostas; 

- atividades práticas (resolução de exercícios, análise e discussão de mapas de conceitos, medição 

da tensão arterial, construção de xadrez mendeliano, construção de árvores genealógicas, análise 

do Boletim de Vacinas); 

- atividades laboratoriais (identificação de nutrientes, observação ao Microscópio Ótico Composto 

de preparações definitivas de sangue, dos vasos sanguíneos, das células nervosas e das células 

sexuais, dissecção do coração, do intestino, dos pulmões, dos rins, do encéfalo e das gónadas, 

isolar ADN de células vegetais); 

- elaboração de relatórios laboratoriais; 

- sessões de formação com os bombeiros e com enfermeiros (articulação com o Projeto de 

Educação para a Saúde). 

Ao longo das ações estratégicas o aluno deve… 

- revelar rigor, articulação e uso consistente de conhecimentos, desenvolvendo tarefas de 

memorização, verificação e consolidação, associadas a compreensão e uso de saber, bem como a 

mobilização do memorizado, usando modalidades diversas para expressar as aprendizagens; 

- selecionar informação pertinente e organizar as suas de leituras e o seu estudo autónomo, 

desenvolvendo tarefas de pesquisa sustentada por critérios, com autonomia progressiva, através 

do incentivo à procura e aprofundamento de informação; 

- analisar factos, teorias, situações, identificando os seus elementos ou dados, imaginando 

hipóteses face a um fenómeno ou evento  e alternativas a uma forma tradicional de abordar uma 

situação-problema, fazendo predições; 

- conceber situações onde determinado conhecimento possa ser aplicado, estabelecendo relações 

intra e interdisciplinares; 

- criar um objeto, texto ou solução face a um desafio e soluções estéticas criativas e pessoais, 

recolhendo - recolha de dados e opiniões para análise de temáticas em estudo; 

- analisar textos ou outros suportes com diferentes pontos de vista, concebendo e sustentando 

um ponto de vista próprio; 

- desenvolver ações de comunicação uni e bidireccional, de resposta, de apresentação, de 

iniciativa e de questionamento organizado. 

 

Grelhas de 

observação de 

aula: 

 

Participação (5%) 

 

 

Grelhas de 

avaliação 

de: 

 

Fichas de 

avaliação (60%) 

 

 

Questões aula/ 

Relatórios 

Laboratoriais/Tra

balhos individuais 

ou em grupo/ 

Testes 

laboratoriais 

(20%) 

 

 

 

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) 

 

Sistematizador/ 

organizador 

(A, B, C, I, J)  

 

Questionador 

(A, F, G, I, J)  

 

Comunicador 

(A, B, D, E, H) 

 



Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas da Venda do Pinheiro 2019/ 2022 

Página 20 de 25 

 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 

Responsabilidade 

 

 

 

 

 

 

Respeito e correção 

 

Autonomia 

 

 

Realiza as tarefas solicitadas 

 

É portador do material necessário às atividades 

letivas 

 

Cumpre os prazos estabelecidos 

 

Respeita as regras de funcionamento da sala de aula 

 

Demonstra preocupação com a sua aprendizagem e 

esforça-se em superar as suas dificuldades 

 

É autónomo e persistente 

 

Ações estratégicas: 

- exploração de apresentações, do manual, de animações e de documentários; 

- formulação de perguntas e de respostas; 

- atividades práticas (resolução de exercícios, análise e discussão de mapas de conceitos, medição 

da tensão arterial, construção de xadrez mendeliano, construção de árvores genealógicas, análise 

do Boletim de Vacinas); 

- atividades laboratoriais (identificação de nutrientes, observação ao Microscópio Ótico Composto 

de preparações definitivas de sangue, dos vasos sanguíneos, das células nervosas e das células 

sexuais, dissecção do coração, do intestino, dos pulmões, dos rins, do encéfalo e das gónadas, 

isolar ADN de células vegetais); 

- elaboração de relatórios laboratoriais; 

- sessões de formação com os bombeiros e com enfermeiros (articulação com o Projeto de 

Educação para a Saúde). 

 

Ao longo das ações estratégicas o aluno deve… 

- aceitar ou argumentar pontos de vista diferentes; 

- promover estratégias que induzam respeito por diferenças de características, crenças ou 

opiniões; 

- confrontar ideias e perspetivas distintas sobre abordagem de um dado problema e ou maneira de 

o resolver, tendo em conta, por exemplo, diferentes perspetivas culturais, sejam de incidência 

local, nacional ou global; 

- colaborar com outros, apoiar terceiros em tarefas; 

- fornecer feedback para melhoria ou aprofundamento de ações; 

- apoiar atuações úteis para outros (trabalhos de grupo); 

- desenvolver ações solidárias para com outros nas tarefas de aprendizagem ou na sua organização 

/atividades de entreajuda; 

- posicionar-se perante situações dilemáticas de ajuda a outros e de proteção de si; 

- revelar disponibilidade para o autoaperfeiçoamento. 

 

 

(15%) 

 

 

Grelhas de 

observação de 

aula: 

 

Comportamento 

 

Trabalhos 

solicitados 

 

Material 

necessário 

 

Cumprimento de 

prazos 

 

Trabalho 

autónomo 

 

 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A, B, E, F, H)  

 

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) 
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Físico-Química - 7.º Ano 

 

Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens Essenciais 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Operacionalização dos descritores de desempenho 

Instrumentos de 

avaliação (%) 

Descritores do PA à 

saída da escolaridade 

obrigatória 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
 

 

Domínio 1: Espaço  

 

 

 

 

 

 

 

 

Domínio 2: Materiais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domínio 3: Energia  

 

 

 

Universo e Distâncias no Universo  

 

Sistema Solar  

 

A Terra, a Lua e forças gravíticas  

 

 

 

 

 

Constituição do mundo material  

Substâncias e misturas Transformações físicas 

e químicas  

Propriedades físicas e químicas dos materiais 

Separação das substâncias de uma Mistura  

 

 

 

 

 

 

 

Fontes de energia e transferências de energia 

Utiliza conceitos ou leis na explicação de um dado fenómeno, ou relações matemáticas para calcular 

valores de grandezas.  

Faz corresponder uma designação a um fenómeno, corpo, propriedade, conceito ou lei. Apresenta 

características de um fenómeno, corpo ou conceito.  

Recorre a critérios, definições ou propriedades para classificar ou selecionar.  

Deduz uma ideia com base em resultados obtidos em atividades laboratoriais/experimentais, ou na 

análise de informação fornecida ou pesquisada por si (textos, tabelas, esquemas, gráficos, etc.), 

reconhecendo propriedades conhecidas ou aplicando conceitos e leis.  

Apresenta uma definição de um fenómeno, de um conceito ou de uma grandeza.  

Apresenta uma descrição de um fenómeno (identificando resultados ou propriedades observadas), de 

um corpo ou corpúsculo, de uma experiência (identificando procedimentos, materiais e resultados) ou de 

um dispositivo laboratorial.  

Utiliza critérios ou expressões matemáticas que traduzem conceitos ou leis.  

Apresenta características que diferenciam fenómenos, corpos ou conceitos.  

Recorre a propriedades, conceitos ou leis para dar uma explicação.  

Reconhece um fenómeno, um nome, um instrumento, um corpo ou corpúsculo, uma propriedade, um 

símbolo, uma regra, um procedimento, um conceito ou uma lei.  

Faz uma afirmação sem que tenha de fornecer uma justificação.  

Utiliza conceitos ou leis, ou estabelece relações recorrendo a dados fornecidos (textos, tabelas, 

esquemas, gráficos), para chegar a um resultado. Fundamenta uma afirmação recorrendo a 

propriedades, modelos, conceitos ou leis, com base em informação fornecida (textos, tabelas, esquemas, 

gráficos) ou pesquisada por si.  

Estabelece uma sequência de etapas ou uma ordem entre valores numéricos.  

Estabelece relações entre fenómenos encontrando semelhanças ou diferenças, ou relações numéricas 

(igual, maior ou menor) entre valores da mesma grandeza, ou relações entre grandezas. Utiliza esquemas 

ou linguagem simbólica mostrando o domínio de um conceito ou o conhecimento de um fenómeno.  

 

Grelhas de 

observação de aula:  

Participação (5%) 

 

 

Grelhas de avaliação  

de: 

Fichas de avaliação 

(60%) 

 

 

Questões de aula 

Relatórios/Tra 

Individuais/ 

grupo/ 

Testes laboratoriais 

Trabalho 

Experimental  

 

 (20%) 

 

 

Conhecedor/ 

sabedor/culto/ 

Informado 

(A,B,G,I,J) 

 

Indagador/ 

investigador 

(C,D, F,H,I) 

 

Questionador 

(A,F,G,I,J)  

 

Sistematizador/ 

organizador (A,B,C,I,J) 

 

Comunicador 

(A,B,D,E;H) 

 

Participativo/ 

colaborador 

(B,C,D,E,F) 

 

Criativo 

(A,C,D,I) 

 

Crítico/analítico 

(A,B,C,D,G) 

 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 

Responsabilidade; 

 

Respeito e correção;  

 

Autonomia 

 Realiza as tarefas solicitadas. 

É portador do material necessário às atividades letivas 

Cumpre os prazos estabelecidos  

 

Respeita as regras de funcionamento da sala de aula  

 

Demonstra preocupação com a sua aprendizagem e esforça-se em superar as suas dificuldades. 

É autónomo e persistente 

 

Grelhas de 

observação de aula: 

Comportamento; 

Trabalhos 

solicitados; material 

necessário; 

cumprimento de 

prazos; trabalho 

autónomo 

15% 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A,B,E,F,H) 

 

Responsável 

/autónomo 

(C,D,E,G,I,J) 
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Físico-Química - 8.º Ano 

 
Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens Essenciais 

Conhecimentos, capacidades e 

atitudes 

Operacionalização dos descritores de desempenho Instrumentos de avaliação (%) 

Descritores do PA à saída 

da escolaridade 

obrigatória 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
 

Domínio 1: Reações 

Químicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domínio 2: Som 

 

 

 

 

 

Domínio 3: Luz  

 

 

 

Explicação e Representação de 

Reações Químicas  

Tipos de Reações Químicas  

Velocidade das Reações Químicas  

 

 

 

Produção e Propagação do Som e 

Ondas  

 

Atributos do Som e sua Deteção 

pelo Ser Humano e Fenómenos 

Acústicos  

 

Ondas de luz e sua propagação  

 

Fenómenos Óticos  

 

 

Utiliza conceitos ou leis na explicação de um dado fenómeno, ou relações matemáticas para 

calcular valores de grandezas.  

Faz corresponder uma designação a um fenómeno, corpo, propriedade, conceito ou lei. 

Apresenta características de um fenómeno, corpo ou conceito.  

Recorre a critérios, definições ou propriedades para classificar ou selecionar.  

Deduz uma ideia com base em resultados obtidos em atividades laboratoriais/experimentais, 

ou na análise de informação fornecida ou pesquisada por si (textos, tabelas, esquemas, 

gráficos, etc.), reconhecendo propriedades conhecidas ou aplicando conceitos e leis.  

Apresenta uma definição de um fenómeno, de um conceito ou de uma grandeza.  

Apresenta uma descrição de um fenómeno (identificando resultados ou propriedades 

observadas), de um corpo ou corpúsculo, de uma experiência (identificando procedimentos, 

materiais e resultados) ou de um dispositivo laboratorial.  

Utiliza critérios ou expressões matemáticas que traduzem conceitos ou leis.  

Apresenta características que diferenciam fenómenos, corpos ou conceitos.  

Recorre a propriedades, conceitos ou leis para dar uma explicação.  

Reconhece um fenómeno, um nome, um instrumento, um corpo ou corpúsculo, uma 

propriedade, um símbolo, uma regra, um procedimento, um conceito ou uma lei.  

Faz uma afirmação sem que tenha de fornecer uma justificação.  

Utiliza conceitos ou leis, ou estabelece relações recorrendo a dados fornecidos (textos, 

tabelas, esquemas, gráficos), para chegar a um resultado. Fundamenta uma afirmação 

recorrendo a propriedades, modelos, conceitos ou leis, com base em informação fornecida 

(textos, tabelas, esquemas, gráficos) ou pesquisada por si.  

Estabelece uma sequência de etapas ou uma ordem entre valores numéricos.  

Estabelece relações entre fenómenos encontrando semelhanças ou diferenças, ou relações 

numéricas (igual, maior ou menor) entre valores da mesma grandeza, ou relações entre 

grandezas. Utiliza esquemas ou linguagem simbólica mostrando o domínio de um conceito ou 

o conhecimento de um fenómeno. 

Participação (5%) 

Grelhas de observação de aula. 

 

Fichas de avaliação (60%) 

 

  

Questões de aula/ 

Relatórios/Trab.Individuais/ 

grupo/ Testes laboratoriais/ 

Trabalho Experimental - (20%) 

 

 

Conhecedor/ 

sabedor/culto/ 

Informado 

(A,B,G,I,J) 

 

Indagador/ investigador 

(C,D, F,H,I) 

 

Questionador 

(A,F,G,I,J)  

 

Sistematizador/ 

organizador (A,B,C,I,J) 

 

Comunicador 

(A,B,D,E;H) 

 

Participativo/ 

colaborador (B,C,D,E,F) 

Criativo 

(A,C,D,I) 

Crítico/analítico 

(A,B,C,D,G) 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 

 

Responsabilidade; 

 

Respeito e correção;  

 

Autonomia 

 Realiza as tarefas solicitadas. 

É portador do material necessário às atividades letivas 

Cumpre os prazos estabelecidos  

Respeita as regras de funcionamento da sala de aula  

Demonstra preocupação com a sua aprendizagem e esforça-se em superar as suas 

dificuldades. 

É autónomo e persistente 

Grelhas de observação de aula: 

Comportamento; Trabalhos 

solicitados; material necessário; 

cumprimento de prazos; trabalho 

autónomo 

15% 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A,B,E,F,H) 

 

Responsável /autónomo 

(C,D,E,G,I,J) 
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Físico-Química - 9.º Ano 

 
Competência/ 

Domínio 

Aprendizagens Essenciais 

Conhecimentos, capacidades e 

atitudes 

Operacionalização dos descritores de desempenho 
Instrumentos de avaliação 

(%) 

Descritores do PA à 

saída da escolaridade 

obrigatória 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
 

 

Domínio 1:  

Movimentos e 

forças 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domínio 2: 

Eletricidade  

 

 

 

 

 

 

 

 

Domínio 3:  

Classificação dos 

Materiais 

 

 

 

 

Movimentos na Terra  

 

Forças e movimentos 

 

Forças, movimentos e energia 

 

Forças e fluidos 

 

 

 

 

Corrente elétrica e circuitos elétricos 

 

Efeitos da corrente elétrica e energia 

elétrica 

 

 

 

 

 

Estrutura atómica 

 

Propriedades dos materiais e Tabela 

Periódica 

 

Ligação química 

 

 Utiliza conceitos ou leis na explicação de um dado fenómeno, ou relações matemáticas para calcular 

valores de grandezas.  

 Faz corresponder uma designação a um fenómeno, corpo, propriedade, conceito ou lei. Apresenta 

características de um fenómeno, corpo ou conceito.  

 Recorre a critérios, definições ou propriedades para classificar ou selecionar.  

 Deduz uma ideia com base em resultados obtidos em atividades laboratoriais/experimentais, ou na análise 

de informação fornecida ou pesquisada por si (textos, tabelas, esquemas, gráficos, etc.), reconhecendo 

propriedades conhecidas ou aplicando conceitos e leis.  

 Apresenta uma definição de um fenómeno, de um conceito ou de uma grandeza.  

 Apresenta uma descrição de um fenómeno (identificando resultados ou propriedades observadas), de um 

corpo ou corpúsculo, de uma experiência (identificando procedimentos, materiais e resultados) ou de um 

dispositivo laboratorial.  

 Utiliza critérios ou expressões matemáticas que traduzem conceitos ou leis.  

 Apresenta características que diferenciam fenómenos, corpos ou conceitos.  

 Recorre a propriedades, conceitos ou leis para dar uma explicação.  

 Reconhece um fenómeno, um nome, um instrumento, um corpo ou corpúsculo, uma propriedade, um 

símbolo, uma regra, um procedimento, um conceito ou uma lei.  

 Faz uma afirmação sem que tenha de fornecer uma justificação.  

 Utiliza conceitos ou leis, ou estabelece relações recorrendo a dados fornecidos (textos, tabelas, esquemas, 

gráficos), para chegar a um resultado. Fundamenta uma afirmação recorrendo a propriedades, modelos, 

conceitos ou leis, com base em informação fornecida (textos, tabelas, esquemas, gráficos) ou pesquisada 

por si.  

 Estabelece uma sequência de etapas ou uma ordem entre valores numéricos.  

 Estabelece relações entre fenómenos encontrando semelhanças ou diferenças, ou relações numéricas 

(igual, maior ou menor) entre valores da mesma grandeza, ou relações entre grandezas. Utiliza esquemas 

ou linguagem simbólica mostrando o domínio de um conceito ou o conhecimento de um fenómeno.  

 

Grelhas de observação de 

aula:  

Participação (5%) 

 

 

Grelhas de avaliação  

de: 

Fichas de avaliação (60%) 

 

 

Questões de aula 

Relatórios/Tra. 

Individuais/grupo/ 

Testes laboratoriais 

 

 (20%) 

 

 

Conhecedor/ 

sabedor/culto/ 

Informado 

(A,B,G,I,J) 

 

Indagador/ investigador 

(C,D, F,H,I) 

 

Questionador 

(A,F,G,I,J)  

 

Sistematizador/ 

organizador (A,B,C,I,J) 

 

Comunicador 

(A,B,D,E;H) 

 

Participativo/ 

colaborador (B,C,D,E,F) 

 

Criativo 

(A,C,D,I) 

 

Crítico/analítico 

(A,B,C,D,G) 

 

A
TI

TU
D

ES
 E

 V
A

LO
R

ES
 

 

 

Responsabilidade 

 

 

Respeito e correção  

 

 

Autonomia 

  

 Realiza as tarefas solicitadas. 

 É portador do material necessário às atividades letivas 

 Cumpre os prazos estabelecidos  

 Respeita as regras de funcionamento da sala de aula  

 Demonstra preocupação com a sua aprendizagem e esforça-se em superar as suas dificuldades. 

 É autónomo e persistente 

Grelhas de observação de 

aula: Comportamento; 

Trabalhos solicitados; 

material necessário; 

cumprimento de prazos; 

trabalho autónomo 

15% 

Respeitador da 

diferença/ do outro 

(A,B,E,F,H) 

 

Responsável /autónomo 

(C,D,E,G,I,J) 
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Tecnologias de Informação e Comunicação 

Critérios de Avaliação 
Conhecimentos 80% Atitudes e Valores 20% 

Parâmetros de Avaliação: 

 

 Adquire a linguagem científica da disciplina revelando compreensão 

(conhecimento) 

 Aplica o conhecimento adquirido em diferentes contextos 

 Adota uma atitude crítica e responsável no uso de tecnologias e serviços digitais 

 Planifica e desenvolve investigações online, de forma crítica e autónoma, 

verificando diferentes fontes documentais e a sua credibilidade 

  Utiliza ferramentas digitais de comunicação e colaboração de forma correta, 

segura e responsável, respeitando as regras de conduta próprias de cada 

ambiente 

 Comunica com correção linguística 

 Mostra espírito de iniciativa e revela confiança em si próprio, tentando 

ultrapassar as dificuldades, assumindo posições fundamentadas e tomando 

decisões 

 Desenvolve novas ideias e soluções, de forma imaginativa e inovadora, como 

resultado da interação com outros ou da reflexão pessoal, aplicando-as a 

diferentes contextos e áreas de aprendizagem 

 Trabalha colaborativamente, presencialmente e em rede, participando 

ativamente nas atividades e contribuindo para um bom clima no grupo e para o 

trabalho produzido, valorizando a diversidade de opiniões 

 Demonstra respeito por si, pelos outros e pelos espaços/equipamentos 

 Reflete sobre o seu desempenho e identifica modos de melhorar 

 

Instrumentos de Avaliação: 

- Trabalho de Projeto (individual ou em grupo) - 50% 

- Trabalhos práticos (aprendizagem de tecnologias) - 25% 

- Intervenções na aula -  5% 

Assiduidade e Pontualidade – 2% 

• É assíduo – 1% 

• É pontual – 1% 

Respeito e Correção – 5% 

• Respeita as opiniões dos outros e as regras de 

funcionamento estabelecidas 

• Manifesta atitudes adequadas, fazendo intervenções de 

forma adequada e oportuna 

• Relaciona-se sem conflitos com os colegas e com os 

adultos 

• Sentido de Responsabilidade  

• É portador do material escolar 

• Cumpre os prazos estabelecidos para a entrega de 

trabalhos  

Trabalho em Sala de Aula – 5% 

• Colabora nas actividades propostas 

• Realiza as tarefas propostas em sala de aula 

Realização de Tarefas – 8% 

• Realiza as tarefas propostas  

• Cumpre os prazos estabelecidos 

 

Critérios de Avaliação por Instrumento 

Trabalho de Projeto: 

 Adquire a linguagem científica da disciplina revelando compreensão (conhecimento) 

 Aplica o conhecimento adquirido em diferentes contextos 

 Adota uma atitude crítica e responsável no uso de tecnologias e serviços digital 

 Planifica e desenvolve investigações online, de forma crítica e autónoma, verificando diferentes fontes 

documentais e a sua credibilidade 

 Utiliza ferramentas digitais de comunicação e colaboração de forma correta, segura e responsável, 

respeitando as regras de conduta próprias de cada ambiente 

 Mostra espírito de iniciativa e revela confiança em si próprio, tentando ultrapassar as dificuldades, 

assumindo posições fundamentadas e tomando decisões 

 Desenvolve novas ideias e soluções, de forma imaginativa e inovadora, como resultado da interação com 

outros ou da reflexão pessoal, aplicando-as a diferentes contextos e áreas de aprendizagem 

 Demonstra respeito por si, pelos outros e pelos espaços/equipamentos 

 Reflete sobre o seu desempenho e identifica modos de melhorar 

Trabalhos Práticos: 

 Adquire a linguagem científica da disciplina revelando compreensão (conhecimento) 

 Aplica o conhecimento adquirido em diferentes contextos 

 Adota uma atitude crítica e responsável no uso de tecnologias e serviços digital 

 Utiliza ferramentas digitais de comunicação e colaboração de forma correta, segura e responsável, 

respeitando as regras de conduta próprias de cada ambiente 
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 Comunica com correção linguística 

 Trabalha colaborativamente, presencialmente e em rede, participando ativamente nas atividades e 

contribuindo para um bom clima no grupo e para o trabalho produzido, valorizando a diversidade de 

opiniões 

 Demonstra respeito por si, pelos outros e pelos espaços/equipamentos 

 Reflete sobre o seu desempenho e identifica modos de melhorar 


