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ENSINO BÁSICO – 2º CICLO 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

O presente documento não dispensa a consulta do documento Aprendizagens essenciais 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/2_ciclo/_ciencias_naturais.pdf 

 

 

 

Domínios/Ponderações Processos de recolha de 
informação 

Critérios Áreas de competência do perfil dos 
alunos 

 
 
 
 
 

Conceptualização / Compreensão / 
Aplicação 

(60%) 

Fichas de avaliação e/ou Questões-aula 

Conhecimento 
Compreensão 
Raciocínio  
Rigor 

Raciocínio e resolução de problemas 
Informação e Comunicação 
Saber científico, técnico e tecnológico 
Linguagens e Textos 

Trabalho de pesquisa ou 

Conhecimento 
Organização 
Responsabilidade 
Rigor 

Raciocínio e resolução de problemas  
Informação e Comunicação  
Saber científico, técnico e tecnológico  
Pensamento crítico 

Trabalho em grupo 

Conhecimento  
Cooperação 
 Responsabilidade 
Relacionamento interpessoal 

Relacionamento interpessoal  
Bem-estar, saúde e ambiente 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Trabalho individual (Observação em aula) 

Autonomia  
Responsabilidade 
Comunicação 
Organização 

Relacionamento interpessoal 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 
Relacionamento interpessoal 

 
 

Trabalho prático / experimental 
(20%) 

Relatório (atividade experimental/laboratorial) 
Conhecimento  
Interpretação 
Espírito Crítico 

Raciocínio e resolução de problemas 
Saber científico, técnico e tecnológico 
Informação e comunicação 
Pensamento crítico 

Questionário (oral e/ou escrito) Aplicação de linguagem científica  Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

 
Comunicação em Ciência (20%) 

Apresentação oral e/ou 

Conhecimento 
Organização 
Comunicação 
Pensamento Crítico 

Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
Linguagens e Textos 
Raciocínio e Resolução de Problemas 

Apresentação escrita/multimédia (em Ciência) 
Rigor 
Apresentação / Grafismo 
Estruturação 
Referenciação 

Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
Sensibilidade Estética e Artística 
Informação e Comunicação 

  

Área disciplinar: Ciências Naturais –  5º e 6º ano (2º CICLO) 
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. 


