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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MELGAÇO 

 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE MELGAÇO 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MELGAÇO 

 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE MELGAÇO 
Critérios Específicos de Avaliação – Física e Química - Ensino Básico: 3º Ciclo - Ano Letivo 2019/2020 

  

Domínios Áreas de 

Competência 

Descritores operativos Instrumentos de Avaliação Ponderação 

(0 a 100 

pontos) 

Componente 

Específica 

 

Conhecimentos

Capacidades 

Atitudes e 

Valores 

 

(80 Pontos) 

 Linguagens e 

textos 

 

 

 

 Informação e 

Comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Raciocínio e 

resolução de 

problemas 

 

 

 

 

 

 

 Pensamento crítico 

e pensamento 

criativo 

 

 

 

 

 

 

 Compreender, interpretar e expressar factos, opiniões, conceitos, pensamentos e sentimentos, quer 

oralmente, quer por escrito, quer através de outras codificações; 

 Identificar, utilizar e criar diversos produtos linguísticos, literários, musicais, artísticos, tecnológicos, 

matemáticos e científicos, reconhecendo os significados neles contidos e gerando novos sentidos. 

 

 Pesquisar sobre matérias escolares e temas do seu interesse; 

 Recorrer à informação disponível em fontes documentais físicas e digitais – em redes sociais, na 

Internet, nos media, livros, revistas, jornais; 

 Avaliar e validar a informação recolhida, cruzando diferentes fontes, para testar a sua credibilidade;  

 Organizar a informação recolhida de acordo com um plano, com vista à elaboração e à apresentação 

de um novo produto ou experiência;  

 Desenvolver estes procedimentos de forma crítica e autónoma; 

 Apresentar e explicar conceitos em grupos, apresentar ideias e projetos diante de audiências reais, 

presencialmente ou a distância;  

 Expor o trabalho resultante das pesquisas feitas, de acordo com os objetivos definidos, junto de 

diferentes públicos, concretizado em produtos discursivos, textuais, audiovisuais e/ou multimédia, 

respeitando as regras próprias de cada ambiente. 

 

 Colocar e analisar questões a investigar, distinguindo o que se sabe do que se pretende descobrir; 

 Definir e executar estratégias adequadas para investigar e responder às questões iniciais; 

 Analisar criticamente as conclusões a que chega, reformulando, se necessário, as estratégias adotadas;  

 Generalizar as conclusões de uma pesquisa, criando modelos e produtos para representar situações 

hipotéticas ou da vida real; 

 Usar modelos para explicar um determinado sistema, para estudar os efeitos das variáveis e para fazer 

previsões acerca do comportamento do sistema em estudo; 

 

 Observar, analisar e discutir ideias, processos ou produtos centrando-se em evidências; 

 Usar critérios para apreciar essas ideias, processos ou produtos, construindo argumentos para a 

fundamentação das tomadas de posição; 

 Concetualizar cenários de aplicação das suas ideias e testar e decider sobre a sua exequibilidade;  

 Avaliar o impacto das decisões adotadas; 

 Desenvolver ideias e projetos criativos com sentido no contexto a que dizem respeito, recorrendo à 

imaginação, inventividade, desenvoltura e flexibilidade, e estar disposto a assumir riscos para 

imaginar além do conhecimento existente, com o objetivo de promover a criatividade e a inovação. 

 

Domínio dos 

Conhecimentos e 

Capacidades 

 

 Testes de avaliação; 

 Questões-aula;  

 

 

 

 Trabalhos de 

pesquisa/investigação; 

 Trabalho de projeto; 

 Planificação/Tratamento 

de informação/Relatórios 

das atividades 

práticas/laboratoriais. 

 

 

 

 

45 pontos 

 

 

 

 

25 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domínio das Atitudes e 

Valores 

 

 Execução das atividades 

práticas/laboratoriais. 

 

 

 Apresentações orais; 

 Grelhas de observação de 

aula; 

 Grelhas de observação de 

trabalhos de grupo/pares. 

 

 

 

 

 

 

3 pontos 

 

 

 

7 pontos 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MELGAÇO 

 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE MELGAÇO 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MELGAÇO 

 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE MELGAÇO  Relacionamento 

interpessoal 

 

 

 

 

 

 

 Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia 

 

 

 

 

 

 Bem estar, saúde e 

ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 Sensibilidade 

estética e artística 

 

 

 Saber científico, 

técnico e 

tecnológico 

 

 

 

 

 

 

 

 Consciência do 

domínio do corpo 

 

 Juntar esforços para atingir objetivos, valorizando a diversidade de perspetivas sobre as questões em 

causa, tanto lado a lado como através de meios digitais; 

 Desenvolver e manter relações diversas e positivas entre si e com os outros (comunidade, escola e 

família) em contextos de colaboração, cooperação e interajuda; 

 Envolver-se em conversas, trabalhos e experiências formais e informais: debater, negociar, colaborar; 

 Aprender a considerar diversas perspetivas e a construir consensos; 

 Resolver problemas de natureza relacional de forma pacífica, com empatia e com sentido crítico. 

 

 Reconhecer os seus pontos fracos e fortes e considerá-los como ativos em diferentes aspetos da vida; 

 Ser capaz de expressar as suas necessidades e de procurar as ajudas e apoios mais eficazes para 

alcançar os seus objetivos;  

 Desenhar, implementar e avaliar, com autonomia, estratégias para conseguir as metas e desafios que 

estabelece para si próprio; 

 Ser confiante, resiliente e persistente, construindo caminhos personalizados de aprendizagem de 

médio e longo prazo, com base nas suas vivências e em liberdade. 

 

 Ser responsável e consciente de que os seus atos e as suas decisões afetam a sua saúde, o seu bem-

estar e o ambiente;  

 Assumir uma crescente responsabilidade para cuidar de si, dos outros e do ambiente e para se integrar 

ativamente na sociedade;  

 Fazer escolhas que contribuem para a sua segurança e a das comunidades onde está inserido;  

 Estar consciente da importância da construção de um futuro sustentável e envolver-se em projetos de 

cidadania ativa. 

 

 Perceber o valor estético das experimentações e criações a partir de intencionalidades artísticas e 

tecnológicas, mobilizando técnicas e recursos de acordo com diferentes finalidades e contextos 

socioculturais. 

 

 Compreender processos e fenómenos científicos e tecnológicos, colocar questões, procurar 

informação e aplicar conhecimentos adquiridos na tomada de decisão informada, entre as opções 

possíveis;  

 Trabalhar com recurso a materiais, instrumentos, ferramentas, máquinas e equipamentos 

tecnológicos, relacionando conhecimentos técnicos, científicos e socioculturais;  

 Consolidar hábitos de planeamento das etapas do trabalho, identificando os requisitos técnicos, 

condicionalismos e recursos para a concretização de projetos;  

 Identificar necessidades e oportunidades tecnológicas numa diversidade de propostas e fazer escolhas 

fundamentadas. 

 

 Reconhecer a importância das atividades motoras para o seu desenvolvimento físico, psicossocial, 

estético e emocional;  

 Aproveitar e explorar a oportunidade de realização de experiências motoras que, independentemente 

do nível de habilidade de cada um, favorece aprendizagens globais e integradas. 

  



 

 

3 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MELGAÇO 

 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE MELGAÇO 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MELGAÇO 

 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE MELGAÇO Componente 

Transversal 

 

(20 Pontos) 

 

Educação para a 

Cidadania 

Responsabilidade  

 Grelhas de observação de 

aula; 

 Fichas de autoavaliação 

 

10 pontos Comportamento 

Participação 

Interação 

  

C. E. em Língua 

Portuguesa 

Compreensão oral  

7 pontos Compreensão escrita 

Expressão oral 

Expressão escrita 

 

Utilização das TIC 

Suite ofice  

3 pontos Internet 

Pesquisa 

Plataformas 

   

 

 

Descritores de desempenho (percentagem) 

 

(0 – 49) (50-69) (70-89) (90-100) 

 

Não adquiriu conhecimentos 

nem desenvolveu capacidades 

de acordo com os documentos 

em vigor 

 

Não revela: 

 Interesse/empenho e 

Responsabilidade  

 

 

 

 

 

Adquiriu conhecimentos e 

desenvolveu capacidades 

suficientes de acordo com os 

documentos em vigor 

 

Revela: 

 Interesse/empenho e 

Responsabilidade  

 

 

Adquiriu bem os 

conhecimentos e desenvolveu 

de forma consistente as 

capacidades de acordo com os 

documentos em vigor 

 

Revela frequentemente: 

 Interesse/empenho e 

Responsabilidade  

 

 

Adquiriu muito bem os 

conhecimentos e desenvolveu 

de forma muito consistente 

as capacidades de acordo com 

os documentos em vigor 

 

Revela sempre: 

 Interesse/empenho e 

Responsabilidade  
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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE MELGAÇO 

Critérios Específicos de Avaliação – Física e Química - Ensino Secundário - Ano Letivo 2019/2020 

Domínios Áreas de 

Competência 

Descritores operativos Instrumentos de 

Avaliação 

Ponderação 

(0 a 200 

pontos) 

Componente 

Específica 

 

Conhecimentos 

Capacidades 

Atitudes e 

Valores 

 

(180 Pontos) 

 Linguagens e 

textos 

 

 

 

 Informação e 

Comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Raciocínio e 

resolução de 

problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pensamento crítico 

e pensamento 

criativo 

 

 

 

 

 

 

 Compreender, interpretar e expressar factos, opiniões, conceitos, pensamentos e sentimentos, quer 

oralmente, quer por escrito, quer através de outras codificações; 

 Identificar, utilizar e criar diversos produtos linguísticos, literários, musicais, artísticos, tecnológicos, 

matemáticos e científicos, reconhecendo os significados neles contidos e gerando novos sentidos. 

 

 Pesquisar sobre matérias escolares e temas do seu interesse; 

 Recorrer à informação disponível em fontes documentais físicas e digitais – em redes sociais, na 

Internet, nos media, livros, revistas, jornais; 

 Avaliar e validar a informação recolhida, cruzando diferentes fontes, para testar a sua credibilidade;  

 Organizar a informação recolhida de acordo com um plano, com vista à elaboração e à apresentação de 

um novo produto ou experiência;  

 Desenvolver estes procedimentos de forma crítica e autónoma; 

 Apresentar e explicar conceitos em grupos, apresentar ideias e projetos diante de audiências reais, 

presencialmente ou à distância;  

 Expor o trabalho resultante das pesquisas feitas, de acordo com os objetivos definidos, junto de 

diferentes públicos, concretizado em produtos discursivos, textuais, audiovisuais e/ou multimédia, 

respeitando as regras próprias de cada ambiente. 

 

 Colocar e analisar questões a investigar, distinguindo o que se sabe do que se pretende descobrir; 

 Definir e executar estratégias adequadas para investigar e responder às questões iniciais; 

 Analisar criticamente as conclusões a que chega, reformulando, se necessário, as estratégias adotadas;  

 Generalizar as conclusões de uma pesquisa, criando modelos e produtos para representar situações 

hipotéticas ou da vida real; 

 Testar a consistência dos modelos, analisando diferentes referenciais e condicionantes;  

 Usar modelos para explicar um determinado sistema, para estudar os efeitos das variáveis e para fazer 

previsões acerca do comportamento do sistema em estudo; 

 Avaliar diferentes produtos de acordo com critérios de qualidade e utilidade em diversos contextos 

significativos. 

 

 Observar, analisar e discutir ideias, processos ou produtos centrando-se em evidências; 

 Usar critérios para apreciar essas ideias, processos ou produtos, construindo argumentos para a 

fundamentação das tomadas de posição; 

 Concetualizar cenários de aplicação das suas ideias e testar e decider sobre a sua exequibilidade;  

 Avaliar o impacto das decisões adotadas; 

 Desenvolver ideias e projetos criativos com sentido no contexto a que dizem respeito, recorrendo à 

imaginação, inventividade, desenvoltura e flexibilidade, e estar disposto a assumir riscos para imaginar 

além do conhecimento existente, com o objetivo de promover a criatividade e a inovação. 

 

Domínio dos 

Conhecimentos e 

Capacidades 

 

 Testes de avaliação; 

 Questões-aula;  

 

 

 

 Testes laboratoriais. 

 

 

 Trabalhos de 

pesquisa/investigação; 

 Trabalho de projeto; 

 Planificação/Tratamento 

de informação/Relatórios 

das atividades 

laboratoriais. 

 

 

 

 

110 pontos 

 

 

 

 

30 pontos 

 

 

15 pontos 

 

 

 

 

 

 

Domínio das Atitudes e 

Valores 

 

 Execução das atividades 

laboratoriais. 

 

 

 Apresentações orais; 

 Grelhas de observação 

de aula; 

 Grelhas de observação 

de trabalhos de 

grupo/pares. 

 

 

 

 

 

 

 

10 pontos 

 

 

 

15 pontos 
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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE MELGAÇO 
 Relacionamento 

interpessoal 

 

 

 

 

 

 

 Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia 

 

 

 

 

 

 

 Bem estar, saúde e 

ambiente 

 

 

 

 

 

 Sensibilidade 

estética e artística 

 

 

 Saber científico, 

técnico e 

tecnológico 

 

 

 

 

 

 

 

 Consciência do 

domínio do corpo 

 

 Juntar esforços para atingir objetivos, valorizando a diversidade de perspetivas sobre as questões em 

causa, tanto lado a lado como através de meios digitais; 

 Desenvolver e manter relações diversas e positivas entre si e com os outros (comunidade, escola e 

família) em contextos de colaboração, cooperação e interajuda; 

 Envolver-se em conversas, trabalhos e experiências formais e informais: debater, negociar, colaborar; 

 Aprender a considerar diversas perspetivas e a construir consensos; 

 Resolver problemas de natureza relacional de forma pacífica, com empatia e com sentido crítico. 

 

 Reconhecer os seus pontos fracos e fortes e considerá-los como ativos em diferentes aspetos da vida; 

 Ser capaz de expressar as suas necessidades e de procurar as ajudas e apoios mais eficazes para alcançar 

os seus objetivos;  

 Desenhar, implementar e avaliar, com autonomia, estratégias para conseguir as metas e desafios que 

estabelece para si próprio; 

 Ser confiante, resiliente e persistente, construindo caminhos personalizados de aprendizagem de médio 

e longo prazo, com base nas suas vivências e em liberdade. 

 

 Ser responsável e consciente de que os seus atos e as suas decisões afetam a sua saúde, o seu bem-estar 

e o ambiente;  

 Assumir uma crescente responsabilidade para cuidar de si, dos outros e do ambiente e para se integrar 

ativamente na sociedade;  

 Fazer escolhas que contribuem para a sua segurança e a das comunidades onde está inserido;  

 Estar consciente da importância da construção de um futuro sustentável e envolver-se em projetos de 

cidadania ativa. 

 

 Perceber o valor estético das experimentações e criações a partir de intencionalidades artísticas e 

tecnológicas, mobilizando técnicas e recursos de acordo com diferentes finalidades e contextos 

socioculturais. 

 

 Compreender processos e fenómenos científicos e tecnológicos, colocar questões, procurar informação 

e aplicar conhecimentos adquiridos na tomada de decisão informada, entre as opções possíveis;  

 Trabalhar com recurso a materiais, instrumentos, ferramentas, máquinas e equipamentos tecnológicos, 

relacionando conhecimentos técnicos, científicos e socioculturais;  

 Consolidar hábitos de planeamento das etapas do trabalho, identificando os requisitos técnicos, 

condicionalismos e recursos para a concretização de projetos;  

 Identificar necessidades e oportunidades tecnológicas numa diversidade de propostas e fazer escolhas 

fundamentadas. 

 

 Reconhecer a importância das atividades motoras para o seu desenvolvimento físico, psicossocial, 

estético e emocional;  

 Aproveitar e explorar a oportunidade de realização de experiências motoras que, independentemente do 

nível de habilidade de cada um, favorece aprendizagens globais e integradas. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MELGAÇO 

 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE MELGAÇO 
Componente 

Transversal 

 

(20 Pontos) 

 

Educação para a 

Cidadania 

Responsabilidade  

 Grelhas de observação 

de aula; 

 Fichas de autoavaliação 

 

10 pontos Comportamento 

Participação 

Interação 

  

C. E. em Língua 

Portuguesa 

Compreensão oral  

7 pontos Compreensão escrita 

Expressão oral 

Expressão escrita 

 

Utilização das TIC 

Suite ofice  

3 pontos Internet 

Pesquisa 

Plataformas 

   

 

 

Descritores de desempenho (valores) 

 

(0,0 – 5,4) (5,5-9,4) (9,5-13,4) (13,5-16,4) (16,5-20,0) 

 

Não adquiriu conhecimentos 

nem desenvolveu capacidades 

de acordo com os documentos 

em vigor 

 

Não revela: 

 Interesse/empenho e 

Responsabilidade  

 

 

 

 

 

Não adquiriu conhecimentos 

nem desenvolveu capacidades 

suficientes de acordo com os 

documentos em vigor 

 

 Revela pouco(a): 

Interesse/empenho e 

Responsabilidade  

 

 

Adquiriu conhecimentos e 

desenvolveu capacidades 

suficientes de acordo com os 

documentos em vigor 

 

Revela: 

 Interesse/empenho e 

Responsabilidade  

 

 

Adquiriu bem os 

conhecimentos e desenvolveu 

de forma consistente as 

capacidades de acordo com os 

documentos em vigor 

 

Revela frequentemente: 

 Interesse/empenho e 

Responsabilidade  

 

 

Adquiriu muito bem os 

conhecimentos e desenvolveu 

de forma muito consistente 

as capacidades de acordo com 

os documentos em vigor 

 

Revela sempre: 

 Interesse/empenho e 

Responsabilidade  

 

 

 

 


