
 
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA QUINTA DAS FLORES 

 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO                                  Ensino Básico |Físico-química| 2022/2023 
 

Domínios 
Importância 

relativa 

Áreas de competência 
de acordo com o PASEO, tendo em conta o 

referencial comum da EBSQF 

Perfil de aprendizagens específicas 
(de acordo com as Aprendizagens Essenciais) 

Descritores de desempenho 
(de acordo com o n.º 2 do artigo 20.º da Portaria n.o 226‐A/2018) 

Exemplos de 
instrumentos de 

avaliação 
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Conhecimento e informação 
(científico, técnico, tecnológico e 

artístico) 
A ‐ Linguagens e textos. 

B ‐Informação e comunicação. 

I ‐ Saber científico técnico e tecnológico 
 
 

Mobilização do conhecimento 
(raciocínio, resolução de problemas 

espírito crítico, trabalho experimental) 
C ‐ Raciocínio e Resolução de Problemas. 

D ‐ Pensamento crítico e criativo. 
 
 

Comunicação 
(utilização de diferentes linguagens, 
criatividade, sensibilidade estética, 

domínio do corpo) 

G ‐ Bem‐estar saúde e ambiente. 

J ‐ Consciência e domínio do corpo. 
 
 

Desenvolvimento pessoal e 
interpessoal; relação com o 

ambiente 
E ‐ Relacionamento interpessoal. 

F ‐ Desenvolvimento pessoal e autonomia. 

● Cria representações variadas da informação científica: 
relatórios, diagramas, tabelas, gráficos, equações, textos 
ou soluções. 

● Mobiliza diferentes fontes de informação científica na 
resolução de problemas, incluindo gráficos, tabelas, 
esquemas, diagramas e modelos. 

● Analisa de fenómenos da natureza e situações do dia a 
dia com base em leis e modelos;  

● Formula hipóteses face a um fenómeno natural ou 
situação do dia a dia. 

● Faz previsões sobre a evolução de fenómenos naturais e 
a evolução de experiências em contexto laboratorial. 

 

● Realiza trabalho colabora vo em diferentes situações 
(projetos interdisciplinares, resolução de problemas e 
atividades experimentais). 

● Comunica resultados de a vidades laboratoriais e de 
pesquisa, oralmente e por escrito, usando vocabulário 
científico próprio da disciplina. 

● Realiza tarefas de planificação, de implementação e de 
controlo, designadamente nas atividades experimentais. 

● Assume a responsabilidade adequada (ao espaço 
laboratorial e às tarefas aí desenvolvidas). 

 

● Trabalha em grupo, desempenhando diferentes papéis, 
respeitando e ouvindo os outros. 

● Reorienta o seu trabalho, a par r da explicitação de 
feedback do professor. 

● Organiza e realiza tarefas autonomamente, 
identificando obstáculos e formas de os ultrapassar. 

● Assume responsabilidades adequadas e contratualiza 
tarefas (por exemplo, no que respeita a pontualidade e 
cumprimento de prazos). 

‐ Responde a itens de construção apresentando textos estruturados, com tópicos 
corretos e utilizando linguagem científica adequada. 
‐ Resolve corretamente exercícios e problemas, explicitando todas as etapas de 
resolução. 
‐ Recolhe informação relevante, interpretando textos, gráficos, tabelas e esquemas. 
‐ Recria e estrutura informação científica em resumos, esquemas ou diagramas. 
‐ Interpreta procedimentos e compreende as atividades laboratoriais. 
‐ Formula hipóteses e faz previsões sobre a evolução de fenómenos e experiências, 
tirando conclusões adequadas e multifacetadas. 
‐ Os trabalhos e relatórios têm boa apresentação, formato adequado e respeitam a 
estrutura pré‐estabelecida 
‐ Gere adequadamente o tempo e os prazos em trabalhos, em comunicações. 
 
‐ Responde a questões colocadas, formulando hipóteses plausíveis e previsões 
acertadas. 
‐ Regista dados e observações, avalia‐os criticamente e tira conclusões corretas 
‐ Tira conclusões corretas e avalia criticamente os resultados de atividades 
laboratoriais. 
‐ Organiza e realiza as tarefas propostas autonomamente. 
‐ Organiza‐se de modo a realizar as atividades no tempo disponível 
‐ Organiza adequadamente a recolha e tratamento de dados de atividades 
laboratoriais. 
‐ Faz um registo personalizado de resultados e observações de atividades 
laboratoriais. 
‐ Realizo as tarefas e atividades com afinco, iniciando‐as logo que elas são propostas. 
‐ Conhece as normas de segurança no laboratório. 
‐ Mantém o caderno diário organizado. 
‐ Traz os materiais e recursos necessários para as aulas. 
 
‐ Participa oralmente de forma espontânea e oportuna, com dúvidas ou questões 
pertinentes, ou com comentários que revelam sentido crítico. 
‐ Responde a questões colocadas, formulando hipóteses plausíveis e previsões 
acertadas. 
‐ Explícita as suas dúvidas e solicita a orientação do professor. 
‐ É pontual e prepara‐se para trabalhar de imediato. 
‐ Evita que os assuntos a tratar no intervalo afetem o início da aula. 
‐ Contribui para o bom funcionamento da aula. 
‐ Segue as orientações do professor sobre a organização das atividades e das aulas. 
‐ Em trabalho de grupo/grupo turma foca‐se nas tarefas a realizar. 
‐ No trabalho de grupo/grupo turma contribui para as decisões conjuntas, respeita‐
as, e cumpre a sua parte. 

testes 
 

relatórios 
 

observação 
 

questões‐aula 
 

atividades 
práticas de 
sala de aula 

 
fichas 

formativas 
 

trabalhos 
individuais 

 
trabalhos de 

grupo 
 

questionários 
 

participação 
em projetos e 

eventos 

2.
 P

rá
tic

o/
 L

ab
or

at
or

ia
l /

 
Ex

pe
rim

en
ta

l 

15% 

3.
 C

om
un

ic
aç

ão
 e

 
in

te
ra

çã
o 

15% 

A elaboração dos Critérios de Avaliação teve em conta: a definição de competência apresentada no PASEO, o estipulado nas AE em vigor, os Critérios de avaliação e respetivos níveis de desempenho definidos no Referencial Comum 
anexo do Plano de Intervenção da Escola (projeto MAIA), e a forma como aglutinam as Áreas de Competências definidas no PASEO. Não é obrigatória a utilização de todos os instrumentos de avaliação referidos sendo a lista 
apresentada meramente indicativa, podendo recorrer‐se a outros diferentes sempre que necessário. 
Aprovados no Conselho Pedagógico de.. 
 
 


