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Critérios de Avaliação – Ensino básico 
Disciplina de Ciências Naturais (5ºano) 

Ano letivo de 2021/2022 

   Para efeitos de avaliação na disciplina de Ciências Naturais de quinto ano são consideradas as Aprendizagens Essenciais homologadas a 19 de julho 

de 2018 pelo Despacho nº. 6944-A/2018, como previsto no Decreto-lei nº.55/2018 de 6 de julho (artigo 17º, número 2). Os elementos constantes da 

tabela seguinte foram definidos em função do disposto na Portaria 223-A/2018 de 3 de agosto (artigo 18º, número 2). 

 

Nota: Os Descritores de Desempenho foram definidos de acordo com as Aprendizagens Essenciais e as Áreas de Competências do Perfil dos Alunos. 

 

▪ Os instrumentos de avaliação a aplicar podem ser, entre outros, testes escritos, relatórios de atividades práticas, artigos 

científicos, pósteres científicos, jogos didáticos e questões-aula (duas questões-aula são equivalentes a um teste escrito). 

▪ A classificação dos instrumentos de avaliação é expressa na escala de 0 a 100%, excetuando-se as questões-aula que serão cotadas 

para 50%.  

▪ O número e o tipo de instrumentos de avaliação são definidos em área disciplinar e divulgados aos alunos mediante uma 

informação-instrumento, salvaguardando-se a realização de um teste escrito por semestre (no mínimo). 

▪ A classificação a atribuir em cada semestre resulta da média aritmética dos instrumentos aplicados desde o início do ano letivo 

até ao momento da avaliação. 

 

Domínios Temáticos 

(Valorização em percentagem) 

Perfil de aprendizagens 

específicas 

Descritores de Desempenho 

(A descrição apresentada corresponde ao limite superior do intervalo) 

 

 

 

Diversidade dos seres vivos e 

suas interações com o meio 

(50%) 

 

 

 

Domínio dos conhecimentos 

▪ Conhecer dados, conceitos, 

modelos, teorias e procedimentos 

experimentais/laboratoriais 

Domínio da aplicação dos 

conhecimentos 

▪ Sistematizar dados/resultados 

experimentais/laboratoriais 

▪ Interpretar dados em suportes 

diversos (Textos; gráficos; tabelas; 

esquemas; trabalhos experimentais) 

▪ Explicar contextos em análise com 

base em dados fornecidos 

▪ Resolver problemas em diferentes 

contextos 

Domínio da 

integração/extrapolação dos 

conhecimentos 

▪ Executar atividades 

experimentais/ laboratoriais  

▪ Prever resultados experimentais 

/estabelecer conclusões 

▪ Formular opiniões críticas 

cientificamente fundamentadas e 

relacionadas com a Ciência, a 

Tecnologia, a Sociedade e o 

Ambiente (CTSA) 

Nível 1 (0 – 19%)) 

▪ Reproduz conceitos básicos 

▪ Revela dificuldade no estudo sob orientação do professor 

Nível 2 (20 – 49%) 

▪ Reproduz modelos, teorias e procedimentos 

experimentais/laboratoriais simples  

▪ Interpreta dados selecionados em suportes simples 

▪ Realiza estudo sob orientação do professor 

Nível 3 (50 – 69%) 

▪ Compreende conceitos, modelos, teorias e procedimentos 

experimentais/laboratoriais 

▪ Identifica problemas/hipóteses face a fenómenos observados 

▪ Interpreta dados a partir de suportes diversificados 

▪ Executa procedimentos experimentais/laboratoriais simples com 

base em diretrizes fornecidas 

▪ Sistematiza dados construindo tabelas, gráficos e esquemas 

legendados sob orientação do professor 

▪ Realiza pesquisa de informação centrando-se em fontes 

documentais pouco diversificadas 

Nível 4 (70 – 89%) 

▪ Explica contextos em análise com base nos conhecimentos 

adquiridos 

▪  Realiza pesquisa de informação utilizando fontes documentais 

diversificadas 

Nível 5 (90 – 100%) 

▪ Resolve problemas em diferentes contextos 

▪ Produz um discurso argumentativo oral e escrito baseando-se em 

dados fornecidos 

▪ Realiza pesquisa de informação utilizando fontes documentais 

diversificadas integrando diferentes conteúdos  

 

 

 

Unidade na diversidade de 

seres vivos (15%) 

 

 

 

A água, o ar, as rochas e o 

solo – materiais terrestres 

(35%) 


