
 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

ENSINO BÁSICO 
(7º, 8º E 9º ANOS) 

Disciplina: Ciências Naturais    

 

DOMÍNIOS % INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

CONHECIMENTOS/CAPACIDADES 

• Identifica diferentes níveis hierárquicos da 

estruturação da matéria viva e não viva. 

• Explicita conhecimentos e saberes relacionados 

com as temáticas da evolução científica ao longo 
dos tempos, em interação com a sociedade e a 

religião. 

• Interpreta e compreende leis e modelos 

científicos. 

• Reconhece as limitações da ciência e da 

tecnologia na resolução de problemas com que se 

debate a Humanidade. 

• Analisa e discute evidências e situações 

problemáticas. 

• Aplica procedimentos básicos da metodologia 

específica das Ciências Naturais: - pesquisa e 
interpretação de fontes diversificadas, utilizando 

técnicas diversas de comunicação, na execução de 

procedimentos experimentais e na discussão de 

resultados. 

• Usa corretamente a língua portuguesa para 

comunicar quer na forma escrita quer na expressão 

oral 

• Usa adequadamente linguagem científica: na 

interpretação de fontes de informação diversas, no 

desenvolvimento de discurso argumentativo, na 

produção de texto escrito e/ou oral. 
• Utiliza as T.I.C. em processos de pesquisa e 

partilha de informação. 

80 

Testes e outras fichas de avaliação – 70% 

Capacidades e aptidões – 10% 

 

ATITUDES E VALORES 

• Integra e valoriza elementos do património 

natural português no quadro regional e global 

• Manifesta preocupações relativamente ao 

ambiente e a saúde. 

• Manifesta atitudes de curiosidade, perseverança e 
seriedade no trabalho. 

• Valoriza atitudes de diálogo, tolerância e 

solidariedade 

• Contribui para a criação, na sala de aula, de um 

clima favorável manifestando uma atitude crítica 

sobre o trabalho desenvolvido e os resultados 

obtidos. 
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Interesse/Empenho – 10% 

Comportamento – 5% 

Assiduidade e pontualidade – 5% 

 

Nota: Os trabalhos de grupo realizados na aula serão avaliados nos parâmetros Interesse/Empenho e Capacidades e Aptidões e 

os trabalhos realizados fora da aula (individual e/ou grupo) serão avaliados no parâmetro Interesse/Empenho 


