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COMPONENTES DAS 

COMPETÊNCIAS 

DOMÍNIOS DE 

AVALIAÇÃO DA 

DISCIPLINA 

 
CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

Muito Bom 
(18 -20) 

Bom 
(14 -17) 

Suficiente 
(10 -13) 

Insuficiente 
(0 – 9) 
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I - Conhecimento 
e Raciocínio 

Científico 

CONHECIMENTO 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

 

 

 

 

PENSAMENTO  

CRÍTICO 
 
 
 
 

PENSAMENTO 
CRIATIVO 

 Conhece, compreende usa e mobiliza 

saberes intra e interdisciplinares, sem 

falhas no rigor científico. 

 Seleciona, organiza e sistematiza 
informação pertinente, com autonomia. 

 Analisa e interpreta resultados, factos, 
teorias e situações fornecidas, em 
suportes de informação diversos e tira 
conclusões com correção e sem falhas 
no rigor científico. 

 

 Usa metodologias de trabalho 
investigativo utilizadas pelos cientistas, 
sem falhas no rigor científico. 

 Executa técnicas e procedimentos 
específicos, com correção e rigor 
científico e cumprindo as regras de 
segurança. 

 

 Mobiliza saberes, com rigor científico, 
para a tomada de decisão (propõe 
soluções para um problema). 

 Formula hipóteses e predições face a um 
fenómeno ou evento, sem falhas no 
rigor científico. 

 Propõe alternativas, claras e relevantes, 
a uma forma tradicional de abordar uma 
situação-problema. 
 

 Concebe e sustenta um ponto de vista 
próprio, bem fundamentado na análise 
de textos ou outros suportes com 
diferentes pontos de vista. 

 

 Expressa aprendizagens de forma muito 
criativa. 

 Conhece, compreende usa e mobiliza 
saberes intra e interdisciplinares, com 
poucas falhas no rigor científico 

 Seleciona, organiza e sistematiza 
informação pertinente, com alguma 
autonomia 

 Analisa e interpreta resultados, factos, 
teorias e situações fornecidas, em 
suportes de informação diversos com 
pouca dificuldade, e tira conclusões com 
poucas falhas na correção e no rigor 
científico. 

 Usa metodologias de trabalho 
investigativo utilizadas pelos cientistas, 
com poucas falhas no rigor científico. 

 Executa técnicas e procedimentos 
específicos, com poucas falhas na 
correção e no rigor científico e quase 
sempre cumprindo as regras de 
segurança. 

 Mobiliza saberes, com poucas falhas no 
rigor científico, para a tomada de 
decisão. 

 Formula hipóteses e predições face a um 
fenómeno ou evento, com poucas falhas 
no rigor científico. 

 Propõe alternativas, com poucas falhas 
na clareza e na relevância, a uma forma 
tradicional de abordar uma situação-
problema. 

 Concebe e sustenta um ponto de vista 
próprio, com bastante fundamentação 
na análise de textos ou outros suportes 
com diferentes pontos de vista. 

 Expressa aprendizagens de forma 
criativa. 

 Conhece, compreende usa e mobiliza 
saberes intra e interdisciplinares, com 
algumas falhas no rigor científico. 

 Seleciona, organiza e sistematiza 
informação pertinente, com algumas 
dificuldades e pouca autonomia. 

 Analisa e interpreta resultados, factos, 
teorias e situações fornecidas, em 
suportes de informação diversos com 
algumas dificuldades, e tira conclusões 
com algumas falhas na correção e no 
rigor científico. 

 Usa metodologias de trabalho 
investigativo utilizadas pelos cientistas, 
com algumas falhas no rigor científico. 

 Executa técnicas e procedimentos 
específicos, com algumas falhas na 
correção e no rigor científico e não 
cumprindo algumas vezes as regras de 
segurança. 

 Mobiliza saberes, com algumas falhas no 
rigor científico, para a tomada de 
decisão. 

 Formula hipóteses e predições face a um 
fenómeno ou evento, com algumas 
falhas no rigor científico. 

 Propõe alternativas, com algumas falhas 
na clareza e na relevância, a uma forma 
tradicional de abordar uma situação-
problema. 

 Concebe e sustenta um ponto de vista 
próprio, com alguma fundamentação na 
análise de textos ou outros suportes 
com diferentes pontos de vista.  

 Expressa aprendizagens com alguma 
criatividade. 

  Conhece, compreende usa e mobiliza 
saberes intra e interdisciplinares, com 
muitas falhas no rigor científico. 

 Seleciona, organiza e sistematiza 
informação pertinente, com muitas 
dificuldades, mesmo com ajuda. 

 Analisa e interpreta resultados, factos, 
teorias e situações fornecidas, em 
suportes de informação diversos com 
muita dificuldade, e tira conclusões com 
muitas falhas na correção e no rigor 
científico. 

 Não usa metodologias de trabalho 
investigativo utilizadas pelos cientistas, 
nem com ajuda, ou fá-lo raras vezes. 

 Executa técnicas e procedimentos 
específicos, com muitas falhas na 
correção e no rigor científico e 
raramente cumprindo as regras de 
segurança, ou fá-lo raras vezes. 

 Não mobiliza saberes para a tomada de 
decisão, ou fá-lo raras vezes. 

 

 Não formula hipóteses nem predições 
face a um fenómeno ou evento, ou fá-lo 
raras vezes. 

 Não propõe alternativas a uma forma 
tradicional de abordar uma situação-
problema, ou fá-lo raras vezes. 

 

 Não concebe um ponto de vista próprio 
ou concebe sem fundamentação, ou fá-
lo raras vezes. 

 
 

 Não expressa aprendizagens com 
criatividade, ou fá-lo raras vezes. 
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II – Comunicação 
em ciência 

COMUNICAÇÃO  

 
 

 Apresenta ideias, questões e respostas, 
com correção científica, clareza e 
relevância, recorrendo a vários tipos de 
linguagem e utilizando as TIC sempre 
que oportuno. 

 
 

 Apresenta ideias, questões e respostas, 
com poucas falhas na correção, na 
clareza e na relevância. 

 
 

 Apresenta ideias, questões e respostas, 

com algumas falhas na correção, na 

clareza e na relevância. 

 
 

 Apresenta poucas ideias, questões e 
respostas e com muitas falhas na 
correção, sem clareza e sem relevância. 

III – Participação 
RELAÇÕES 

INTERPESSOAIS 

 

 Organiza e realiza as tarefas, sempre por 
iniciativa própria. 
 

 Cumpre, sempre, compromissos 

contratualizados. 

 Intervém, sempre, de forma construtiva, 
respeitando a opinião dos outros. 
 

 Revela, sempre, um comportamento 
adequado respeitando e cumprindo 
regras de convivência e de trabalho. 

 Colabora, com espontaneidade, em 
todas as ações estratégicas de 
intervenção (ex. escola, família, 
localidade…) enquanto cidadãos 
cientificamente informados. 

 

 Organiza e realiza as tarefas, quase 
sempre, por iniciativa própria. 
 

 Cumpre, quase sempre, compromissos 
contratualizados. 

 Intervém, quase sempre, de forma 
construtiva, respeitando a opinião dos 
outros. 
 

 Revela, quase sempre, um 
comportamento adequado, respeitando 
e cumprindo regras de convivência e de 
trabalho. 

 Colabora, com espontaneidade, em 
quase todas as ações estratégicas de 
intervenção (ex. escola, família, 
localidade…) enquanto cidadãos 
cientificamente informados. 

 

 Organiza e realiza as tarefas, algumas 
vezes por iniciativa própria. 
 

 Cumpre, algumas vezes, compromissos 
contratualizados. 

 Intervém, algumas vezes, de forma 
construtiva, respeitando a opinião dos 
outros. 
 

 Revela, algumas vezes, um 
comportamento adequado, respeitando 
e cumprindo regras de convivência e de 
trabalho. 

  

 Colabora, com espontaneidade, 
nalgumas ações estratégicas de 
intervenção (ex. escola, família, 
localidade…) enquanto cidadãos 
cientificamente informados. 
 

 

 Não organiza e não realiza as tarefas, 
nem com ajuda, ou fá-lo raras vezes. 

 Não cumpre ou raramente cumpre, 
compromissos contratualizados. 

 Não intervém de forma construtiva nem 
respeita a opinião dos outros, ou fá-lo 
raras vezes. 
 

 Nunca revela um comportamento 
adequado, nem respeita e cumpre 
regras de convivência e de trabalho, ou 
fá-lo raras vezes. 

 Não colabora ou raramente colabora, 
com espontaneidade, em ações 
estratégicas de intervenção (ex. escola, 
família, localidade…) enquanto cidadãos 
cientificamente informados. 
 

 


