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Domínios Aprendizagens Específicas da Disciplina 
Descritores 

do Perfil 
dos Alunos 

Instrumentos de Avaliação/Procedimentos 
e Técnicas 

Pesos por 
domínios 

 
Conceitos, leis, 
princípios e teorias 
científicos (in: min.edu) 
 
 
 

 

 Compreender as transformações que têm ocorrido na 
Terra ao longo do tempo geológico. 

 Conhecer informações, ideias e princípios científicos. 

 Selecionar e organizar informação a partir de fontes 
diversificadas. 

 Compreender informação com base em conhecimentos 
científicos prévios 

 Interpretar resultados apresentados sob várias 
tipologias (em suporte documental sob a forma de 
descrições, tabelas, gráficos, imagens, etc) 

 Articular saberes de diferentes disciplinas para 
aprofundar as temáticas de CN. 
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REGIME PRESENCIAL E MISTO 

 
- Fichas de avaliação escrita 
- Fichas de controlo de aprendizagens 
- Questões de aula 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

70% 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Natureza do 
conhecimento científico 
(in: min.edu) 

REGIME NÃO PRESENCIAL  
 
- Fichas de controlo de aprendizagens 
- Questões de aula 
- Avaliação oral das aprendizagens 
essenciais 

 

 
 

70% 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRANDA DO CORVO 
ESCOLA José Falcão e Ferrer Correia 

Departamento: DMCE ANO LETIVO 2020/2021 

Ciclo/Curso: 3º ciclo Grupo de Recrutamento: 520 

Disciplina: Ciências Naturais Ano de Escolaridade:  8º 
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Trabalho 
prático/experimental 
(in: min.edu) 
 
 
 
 
 
 

 

 Execução de experiências e protocolos 

 Planificação de trabalhos/saídas de campo 

 Interpretação de resultados 

 Elaboração de relatórios e/ou trabalhos (in:min.edu) 

 Apresentação cuidada do trabalho que entrega 

 Interpretação cientificamente correta os resultados 
obtidos. 

 Aplicação das regras de trabalho e de segurança 

 Gestão adequada do tempo 

 Compreende e executa as tarefas proposta 
 
Atitudes face ao trabalho em ciência 
Respeito pelo trabalho em equipa. 
Cumprimento tarefas e prazos. 
Rigor no cumprimento das regras. 
Capacidade de reconhecer e valorizar o papel cultural e 
social das ciências. 
Persistência / autonomia (in: min.edu) 
 (adaptado de min.edu: 2018, Caminhos para a 
Definição de Critérios de Avaliação) 
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Os trabalhos práticos são avaliados 
utilizando alguns destes instrumentos: 
Fichas formativas, Fichas questão de aula, 
Relatórios tipo V-Goin, Relatórios formais, 
Relatórios de visitas de estudo, Protocolos, 
Trabalhos de Pesquisa, Trabalhos de 
investigação, Apresentações orais, modelos, 
Pósteres, exposições, maquetas, 
comentários fundamentados de notícias, 
cadernetas de trabalho de campo,… 
 
 
 
Observação direta e registo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 

A. Linguagens e textos  

B. Informação e comunicação 

C. Raciocínio e resolução de problemas 

D. Pensamento crítico e pensamento 

criativo 

E. Relacionamento interpessoal 

F. Desenvolvimento pessoal e autonomia 

G. Bem-estar, saúde e ambiente 

H. Sensibilidade estética e artística 

I. Saber científico, técnico e tecnológico 

J. Consciência e domínio do corpo  

 

De acordo com as orientações para o ano letivo 2020/2021: 

- Deve garantir-se a existência de material individual necessário para cada atividade, ou a desinfeção do mesmo 

entre utilizações; 

- Procurar garantir as condições necessárias para cumprir com as recomendações de distanciamento físico. 

Estas regras condicionam a realização de atividades práticas laboratoriais. Sendo assim:  

(*) está condicionado à situação epidemiológica, no momento da sua aplicação, podendo não ser possível a 

sua concretização.  

NOTA: A avaliação será sempre feita atendendo às estratégias utilizadas e aos instrumentos de 

avaliação usados nos diferentes regimes. 
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PERFIS DE APRENDIZAGENS- CIÊNCIAS NATURAIS (8ºANO) 

Níveis 
Domínios  

Descritores de desempenho 
Nível 5 

(Muito Bom) 
Nível 4 Nível 3 

(Suficiente) 
Nível 2 Nível 1 

(Muito insuficiente) 

Conceitos, leis, 
princípios e 
teorias 
científicos. 
 
Natureza do 
conhecimento 
científico  

- necessidade de rigor, articulação e uso 
consistente de conhecimentos; 
- seleção de informação pertinente; 
- organização sistematizada de leitura e estudo 
autónomo; 
- análise de factos, teorias, situações, 
identificando os seus elementos ou dados; 
- tarefas de memorização, verificação e 
consolidação, associadas à compreensão e uso de 
saber, bem como a mobilização do memorizado; 
- estabelecer relações intra e interdisciplinares. 

Desempenho muito 
bom relativamente 
aos conhecimentos 
capacidades e 
atitudes previstos 
para os temas:  
- A Terra um planeta 
com vida. 
- Sustentabilidade na 
Terra. 
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Desempenho 
suficiente 
relativamente aos 
conhecimentos 
capacidades e 
atitudes previstos 
para os temas:  
- A Terra um planeta 
com vida. 
- Sustentabilidade na 
Terra. 
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Desempenho muito 
insuficiente 
relativamente aos 
conhecimentos 
capacidades e 
atitudes previstos 
para os temas:  
- A Terra um planeta 
com vida. 
- Sustentabilidade 
na Terra. 
  

 
Trabalho prático/ 
experimental  
 

- conceber situações onde determinado 
conhecimento possa ser aplicado; 
- imaginar alternativas para abordar uma 
situação-problema; 
- criar um objeto, texto ou solução face a um 
desafio; 
- analisar textos ou outros suportes com 
diferentes pontos de vista, concebendo e 
sustentando um ponto de vista próprio; 
- fazer tarefas de pesquisa sustentada por 
critérios, com autonomia progressiva; 
-  Respeito pelo trabalho em equipa. 
-  Cumprimento tarefas e prazos. 
-  Valorização do trabalho 
-  Rigor no cumprimento das regras. 
-  Persistência 

Adaptado de : Ministério-da-Educação-2018-Caminhos Para a Definição de Critérios de Avaliação e Perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória 


