
 

 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NA DISCIPLINA DE FÍSICO - QUÍMICA– 3.º CICLO 

 

9.º ANO 

DOMÍNIOS 
FA

TO
R

 D
E 

P
O

N
D

ER
A

Ç
Ã

O
 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
DESCRITORES 

DO PERFIL DOS 
ALUNOS 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

Conceitos, 
procedimentos, leis, 
princípios e teorias 

científicos 
(LITERACIA CIENTÍFICA) 

 

40% 

 Compreender e reconhecer os conceitos da Física e da Química, mobilizados em diferentes fontes de 
informação; 

 Analisar e reconhecer fenómenos da Natureza e situações do quotidiano, à luz da Física e Química; 

 Analisar conceitos científicos numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar; 

 Compreender processos e fenómenos científicos, tomando consciência das implicações da Ciência no mundo 
atual; 

 Reconhecer e utilizar linguagem específica e simbólica da Física e da Química; 

 Resolver exercícios e problemas, contextualizando os conteúdos de Física e de Química; 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J) 
 
Criativo 
 (A, C, D, J) 
 
Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
 
Questionador/ 
Investigador 
 (C, D, F, H, I) 
 
Sistematizador/ 
Organizador 
 (A, B, C, I, J) 
 
Comunicador/ 
Interventor  
(A, B, D, E, G, H, I) 

 Testes Formativos 

 Questões-aula 

 Relatórios Orientados 

 Trabalhos de 

pesquisa 

 Registos de 

observação de aula 

experimental/ 

trabalho grupo 

 Registos de 

observação do 

desempenho do 

aluno na sala de aula 

 Questionários on-line 

 

Trabalho prático e 
experimental 

(PRÁTICA 
LABORATORIAL) 

15% 

 Observar, analisar e discutir fenómenos, ideias ou processos; 

 Generalizar e comunicar as conclusões de uma pesquisa ou atividade laboratorial; 

 Analisar criticamente resultados e conclusões, reformulando estratégias, se necessário; 

 Realizar experiências e/ou explorar simulações, utilizando em segurança equipamentos diversos; 

Pesquisa e seleção de 
informação 

(INFORMAÇÃO) 
15% 

 Analisar textos, esquemas ou outras fontes de informação, fazendo predições sobre a evolução de 
fenómenos naturais e a evolução de experiências; 

 Definir e executar estratégias de resolução de questões ou de situações problemáticas; 

 Pesquisar, selecionar e organizar informação, distinguindo o útil do acessório, em contextos problemáticos; 

Comunicação científica 
(COMUNICAÇÃO) 

 
10% 

 Utilizar linguagem oral e escrita para comunicar resultados e exprimir conhecimentos, 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; 

 

 

 



 

 

 

 

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 aplicá-las. 

5% 

Cooperação 

 Solicitar ajuda; 

 Contribuir para a realização das tarefas comuns; 

 Ajudar os pares; 

 Respeitar a opinião dos outros. 

5% 

 

 


