
 
 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NA DISCIPLINA DE CIÊNCIAS NATURAIS – 2.º CICLO 

 

6.º ANO 

DOMÍNIOS / TEMAS 
FATOR DE 

PONDERAÇÃO 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

DESCRITORES DO 
PERFIL DOS ALUNOS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

 
Conceitos, procedimentos, 

leis, princípios e teorias 
científicos 

50% 

 Adquirir e aplicar conhecimento científico; 

 Interpretar, compreender e fundamentar fenómenos, leis e modelos 
científicos/tecnológicos; 

 Utilizar métodos para organizar, planear e implementar o seu trabalho;  

 Reconhecer as diferenças entre o conhecimento científico e os outros tipos 
de conhecimento (senso comum, religioso e artístico). 

 Reconhecer o carácter dinâmico da história da ciência; 

 Reconhecer as limitações da Ciência e da Tecnologia na resolução de 
problemas pessoais, sociais e ambientais. 

 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)  

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) 

 Testes Formativos 

 Questões-aula e/ou Relatórios 
Orientados 

 Trabalhos de pesquisa 

 Registos de Observação de 
aula experimental/ trabalho 
grupo 

 Registos de observação do 
desempenho do aluno na sala 
de aula 

Raciocínio e Resolução de 
problemas 

10% 

 Reconhecer as limitações da Ciência e da Tecnologia na resolução de 
problemas pessoais, sociais e ambientais. 

 Analisar e interpretar informação, em diferentes suportes (gráficos, tabelas, 
esquemas, textos e imagens); 

 Formular problemas e hipóteses; 

 Prever e analisar resultados científicos; 

 Relacionar evidências com explicações;  

 Aplicar, em contextos diferentes, os conhecimentos e as capacidades 
desenvolvidas. 

 Pesquisar e organizar informação em fontes diversas; 

Comunicação científica. 10% 

 Utilizar linguagem oral e escrita para comunicar resultados e exprimir 
conhecimentos, factos, opiniões e conceitos recorrendo a conhecimentos 
científicos e validando as fontes consultadas; 

 Compreender, interpretar e expressar factos, opiniões e conceitos; 

 Comunicar resultados de atividades laboratoriais e de pesquisa, ou outras, 
oralmente e por escrito, usando vocabulário específico da disciplina; 

 Manifestar capacidade de análise e de síntese; 

Bem-estar, saúde e 
ambiente 

10% 
 Manipular com correção e respeito por normas de segurança, material e 

equipamento; 

 Desenvolver uma atitude crítica construtiva que conduza à melhoria das 
condições de vida e da saúde individual e coletiva. 

 

 



 
 

 

ATITUDES – 20% 

Responsabilidade  

 Ser assíduo e pontual; 

 Participar nas aulas; 

 Executar as tarefas propostas; 

 Cumprir os prazos; 

 Acatar as regras acordadas. 

10% 

Autonomia 

 Desenvolver mecanismos de autorregulação; 

 Reconhecer as dificuldades, tentando superá-las, bem como as aprendizagens realizadas; 

 Encontrar novas soluções e aplica-las. 

5% 

Cooperação 

 Solicitar ajuda; 

 Contribuir para a realização das tarefas comuns; 

 Ajudar os pares; 

 Respeitar a opinião dos outros. 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Domínio 

PERFIS DE APRENDIZAGEM  

5 4 3 2 1 

Conceitos, 
procedimentos, 
leis, princípios e 

teorias científicos 
 

 · Conhece e compreende muito bem, procedimentos, 
técnicas, conceitos, propriedades e relações 
científicas; 
· Aplica muito bem conhecimentos adquiridos a novas 

situações. 
· Domina muito bem procedimentos e técnicas 

diversificadas. 

  ·   Conhece e compreende satisfatoriamente 
procedimentos, técnicas, conceitos, propriedades e 
relações científicas. 
· Aplica satisfatoriamente conhecimentos adquiridos a 

novas situações. 
· Domina satisfatoriamente procedimentos e técnicas 

diversificadas. 

  · Não conhece nem compreende procedimentos, 
técnicas, conceitos, propriedades e relações 
científicas. 
· Não aplica conhecimentos adquiridos a novas 

situações. 
· Não domina procedimentos e técnicas diversificadas. 

Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

· Interpreta muito bem textos científicos, com rigor, 
formulando problemas. 
· Formula e resolve problemas muito bem, concebendo 
e aplicando estratégias de resolução e avaliando a 
plausibilidade dos resultados. 
· Desenvolve muito bem a capacidade de abstração e 
de generalização, e de compreender e construir 
argumentos científicos e raciocínios lógicos. 

· Interpreta satisfatoriamente textos científicos, com 
rigor, formulando problemas. 
· Formula e resolve problemas de forma satisfatória, 
concebendo e aplicando estratégias de resolução e 
avaliando a plausibilidade dos resultados. 
· Desenvolve satisfatoriamente a capacidade de 
abstração e de generalização, e de compreender e 
construir argumentos científicos e raciocínios lógicos. 

· Não interpreta textos científicos, com rigor nem 
formula problemas. 
· Não formula nem resolve problemas, concebendo e 
aplicando estratégias de resolução e avaliando a 
plausibilidade dos resultados. 
· Não desenvolve a capacidade de abstração e de 
generalização, e de compreender e construir 
argumentos científicos e raciocínios lógicos. 

Comunicação 
Científica 

 

· Exprime muito bem oralmente e por escrito, ideias 
científicas, com precisão e rigor, para justificar 
raciocínios, procedimentos e conclusões, recorrendo 
ao vocabulário e linguagem próprios das ciências 
naturais. 

• Exprime satisfatoriamente oralmente e por escrito, 
ideias científicas, com precisão e rigor, para justificar 
raciocínios, procedimentos e conclusões, recorrendo 
ao vocabulário e linguagem próprios das ciências 
naturais. 

• Não exprime oralmente nem por escrito, ideias 
científicas, com precisão e rigor, para justificar 
raciocínios, procedimentos e conclusões, recorrendo 
ao vocabulário e linguagem próprios das ciências 
naturais. 

Bem-estar, saúde e 
ambiente 

. Manipula com muita correção e respeito por normas 
de segurança, material e equipamento; 
. Desenvolve, sempre, uma atitude crítica construtiva 
que conduza à melhoria das condições de vida e da 
saúde individual e coletiva. 

. Manipula, satisfatoriamente, com correção e respeito 
por normas de segurança, material e equipamento; 
. Desenvolve, satisfatoriamente, uma atitude crítica 
construtiva que conduza à melhoria das condições de 
vida e da saúde individual e coletiva. 

. Não manipula com correção e respeito por normas 
de segurança, material e equipamento; 
. Não desenvolve uma atitude crítica construtiva que 
conduza à melhoria das condições de vida e da saúde 
individual e coletiva. 

Valores 
 

· Adequa sempre os comportamentos em contextos de 
cooperação, partilha, colaboração e competição. 
· Trabalha muito bem em equipa e usa diferentes 
meios para comunicar. 
· Interage sempre com tolerância, empatia e 
responsabilidade. 
· É sempre confiante, resiliente e persistente, 
construindo caminhos personalizados de 
aprendizagem. 

· Adequa, algumas vezes, comportamentos em 
contextos de cooperação, partilha, colaboração e 
competição. 
· Trabalha satisfatoriamente em equipa e usa 
diferentes meios para comunicar. 
· Interage, algumas vezes, com tolerância, empatia e 
responsabilidade. 
· É, algumas vezes, confiante, resiliente e persistente, 
construindo alguns caminhos personalizados de 
aprendizagem. 

· Não adequa comportamentos em contextos de 
cooperação, partilha, colaboração e competição. 
· Não trabalha em equipa nem usa diferentes meios 
para comunicar. 
· Nunca interage com tolerância, empatia ou 
responsabilidade. 
· Não é confiante, resiliente e persistente, e não 
constrói caminhos personalizados de aprendizagem. 



 

 


