
 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO NA DISCIPLINA DE CIÊNCIAS NATURAIS (3.º CICLO) 

Capacidades / Aptidões Científicas 80% Desenvolvimento pessoal e relacionamento interpessoal                           20%  
Avaliados por observação direta e respetivo registo 

Domínio concetual Aspetos a avaliar:  Compreende e 
utiliza linguagem específica aplicada aos processos e 
fenómenos científicos; 

  Compreende e interpreta textos científicos ou com 
informação científica, dados fornecidos em diversos 
suportes, conceitos, modelos e teorias;  

 Mobiliza e utiliza dados fornecidos em diversos 
suportes, conceitos, modelos e teorias;  

 Estabelece relações entre conceitos. 

Instrumentos de 
avaliação: Provas 
escritas 

60% Responsabilidade e integridade: 

  Respeito 

  Postura e ética  
Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciente da obrigação de 
responder pelas próprias ações; ponderar as ações próprias e alheias em função do bem 
comum. 

4% 

Excelência e exigência:  

 Rigor e perseverança  

 Sensibilidade e solidariedade Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à 

superação; ser perseverante perante as dificuldades; ter consciência de si e dos outros; 
ter sensibilidade e ser solidário para com os outros. 

4% 

Curiosidade, reflexão e inovação:  

 Poder de iniciativa, criatividade e inovação  

 Pensamento reflexivo e capacidade crítica  
Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar 
novas soluções e aplicações. 

4% 

Domínio procedimental 

  Cumpre regras de segurança; 

  Manuseia corretamente materiais;  
Identifica/formula problemas/hipóteses explicativas de 
processos físicos e químicos;  

 Prevê resultados/estabelece conclusões;  

 Interpreta e critica resultados;  Desenvolve 

pesquisas corretamente;  Procura e interpreta textos 
científicos ou com informação científica;  

 Comunica com correção e clareza;  Utiliza 
corretamente a linguagem científica;  

 Justifica corretamente as suas opiniões. 

Instrumentos de 
avaliação: 
Atividades 
experimentais / 
práticas e 
relatórios/fichas 
de trabalho; 
trabalhos de 
pesquisa e 
atividades 
interdisciplinares; 
Registos de 
informação 
direta. 

20% Cidadania e participação: 

  Estima pelos Direitos Humanos, alteridade face à diversidade humana 
e cultural, e gestão de conflitos  

 Sustentabilidade ecológica e capacidades empreendedoras Demonstrar 

respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos 
direitos humanos; negociar a solução de conflitos em prol da solidariedade e da 
sustentabilidade ecológica; ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor. 

4% 

Liberdade:  

 Autonomia  

 Prática da cidadania  
Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na 
cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no bem comum. 

4% 

 


