
 

Ano Letivo 2020/ 2021 
ENSINO BÁSICO – 3.º CICLO 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 
 Área disciplinar: FÍSICO-QUÍMICA – 8.º ANO 

 

Descritores de desempenho 

5 4 3 2 1 
Desempenho excelente relativamente às 

aprendizagens (conhecimentos, 

capacidades e atitudes) previstas para 

cada domínio/tema bem como as 

competências previstas no perfil dos 

alunos à saída da escolaridade 

obrigatória. 

Desempenho bastante satisfatório 

relativamente às aprendizagens 

(conhecimentos, capacidades e atitudes) 

previstas para cada domínio/tema bem 

como as competências previstas no 

perfil dos alunos à saída da escolaridade 

obrigatória. 

Desempenho satisfatório relativamente 

às aprendizagens (conhecimentos, 

capacidades e atitudes) previstas para 

cada domínio/tema bem como as 

competências previstas no perfil dos 

alunos à saída da escolaridade 

obrigatória. 

Desempenho não satisfatório 

relativamente às aprendizagens 

(conhecimentos, capacidades e atitudes) 

previstas para cada domínio/tema bem 

como as competências previstas no 

perfil dos alunos à saída da escolaridade 

obrigatória. 

Desempenho fraco relativamente às 

aprendizagens (conhecimentos, 

capacidades e atitudes) previstas 

para cada domínio/tema bem como 

as competências previstas no perfil 

dos alunos à saída da escolaridade 

obrigatória. 

 

Domínios/Temas Processos de recolha de informação Critérios Áreas de competência do perfil dos alunos 

Domínio I (60%) 
REAÇÕES 
QUÍMICAS 

 

 

Ficha de avaliação 
Conhecimento 
Interpretação 
Rigor 

Linguagem e textos 
Saber científico, técnico e tecnológico 
Raciocínio e resolução de problemas 

Questões de aula 

 

Conhecimento 
Interpretação 
Rigor 

Linguagem e textos 
Saber científico, técnico e tecnológico 
Raciocínio e resolução de problemas 

Trabalho Individual (Observação em Aula) 

Autonomia 
Responsabilidade 
Comunicação 
Relacionamento interpessoal 

Desenvolvimento pessoal e autonomia 
Relacionamento interpessoal 
 

Trabalho de pesquisa 

Conhecimento 
Organização 
Responsabilidade 
Rigor 

Linguagem e textos 
Saber científico, técnico e tecnológico 
Raciocínio e resolução de problemas 
Pensamento crítico e pensamento criativo 

Apresentação oral 

Conhecimento 
Organização 
Comunicação 
Pensamento crítico 

Saber científico, técnico e tecnológico 
Linguagem e textos 
Raciocínio e resolução de problemas 
Consciência e domínio do corpo 

Atividade experimental * 

Execução 
Interpretação 
Espírito Crítico 
Cooperação 

Desenvolvimento pessoal e autonomia 
Relacionamento interpessoal 
Consciência e domínio do corpo 
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Relatório* 
Conhecimento 
Interpretação 
Espírito Crítico 

Linguagem e textos 
Saber científico, técnico e tecnológico 
Raciocínio e resolução de problemas 

Domínio II (20%) 
SOM 
 
 

 

Ficha de avaliação 

Conhecimento 
Interpretação 
Rigor 

Linguagem e textos 
Saber científico, técnico e tecnológico 
Raciocínio e resolução de problemas 

Questões de aula 

 

Conhecimento 
Interpretação 
Rigor 

Linguagem e textos 
Saber científico, técnico e tecnológico 
Raciocínio e resolução de problemas 

Trabalho Individual (Observação em Aula) 

Autonomia 
Responsabilidade 
Comunicação 
Relacionamento interpessoal 

Desenvolvimento pessoal e autonomia 
Relacionamento interpessoal 

 

Debate 

Conhecimento 
Argumentação 
Relacionamento interpessoal 
Comunicação 

Linguagem e textos 
Saber científico, técnico e tecnológico 
Raciocínio e resolução de problemas 
Pensamento crítico e pensamento criativo 
Relacionamento interpessoal 

Atividade experimental * 

Execução 
Interpretação 
Espírito Crítico 
Cooperação 

Desenvolvimento pessoal e autonomia 
Relacionamento interpessoal 
Consciência e domínio do corpo 

Relatório* 
Conhecimento 
Interpretação 
Espírito Crítico 

Linguagem e textos 
Saber científico, técnico e tecnológico 
Raciocínio e resolução de problemas 

Domínio III (20%) 
LUZ 

 

Ficha de avaliação 

Conhecimento 
Interpretação 
Rigor 

Linguagem e textos 
Saber científico, técnico e tecnológico 
Raciocínio e resolução de problemas 

Questões de aula 

 

Conhecimento 
Interpretação 
Rigor 

Linguagem e textos 
Saber científico, técnico e tecnológico 
Raciocínio e resolução de problemas 

Trabalho Individual (Observação em Aula) 

Autonomia 
Responsabilidade 
Comunicação 
Relacionamento interpessoal 

Desenvolvimento pessoal e autonomia 
Relacionamento interpessoal 

 

Debate 

Conhecimento 
Argumentação 
Relacionamento interpessoal 
Comunicação 

Linguagem e textos 
Saber científico, técnico e tecnológico 
Raciocínio e resolução de problemas 
Pensamento crítico e pensamento criativo 
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Relacionamento interpessoal 

Atividade experimental * 

Execução 
Interpretação 
Espírito Crítico 
Cooperação 

Desenvolvimento pessoal e autonomia 
Relacionamento interpessoal 
Consciência e domínio do corpo 

Relatório* 

Conhecimento 
Interpretação 
Espírito Crítico 

Linguagem e textos 
Saber científico, técnico e tecnológico 
Raciocínio e resolução de problemas 

* Não será aplicado enquanto estiver em vigor 
o Plano de Contingência  COVID-19. 

 

 

   

   

   

 


