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Critérios de avaliação – 7.º, 8.º e 9.º anos 

 

Domínios 
Valoração 

relativa 

Descritores de desempenho do perfil do aluno Áreas de competências do perfil do 

aluno 

D1 

  Saber científico, 

técnico e tecnológico 

50% 

 • Adquire de forma consistente informação/ conceitos / teorias/ técnicas/ princípios; 

• Pesquisa e sistematiza informações, integrando saberes prévios, para construir novos 

conhecimentos; 

• Aplica, mobiliza e relaciona conhecimentos/informação; 

• Articula conhecimentos de diferentes disciplinas para aprofundar tópicos do programa da 

disciplina; 

• Utiliza com rigor vocabulário científico e conhecimentos na comunicação oral e escrita; 

• Interpreta informação/estudo experimentais/modelos/teorias, mobilizando 

conhecimentos; 

• Executa operações técnicas, segundo uma metodologia de trabalho adequada, 

manuseando materiais adequados; 

• Reconhece pontos fracos e fortes das suas aprendizagens no processo da sua 

autoavaliação; 

• Evidencia respeito e cumprimento de regras de conduta e do trabalho em equipa; 

• Considera o feedback do professor ou dos pares para melhoria ou aprofundamento de 

saberes. 

      

Conhecedor/sabedor/informado/culto 

(A, B, G, I, J) 

 

Criativo (A, C, D; J) 

 

Crítico/analítico (A, B, C, D, G) 

 

Questionador/ Investigador  

(A, C, D, F, G, I, J) 

 

Respeitador da diferença do outro  

(A, B, E, F, H) 

 

Sistematizador/Organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

Comunicador/Interventor  

(A, B, D, E, G, H, I) 

 

Participativo/Colaborador  

(B, C, D, E, F) 

 

D2  

Raciocínio, 

criatividade e 

resolução de 

problemas 

30% 

• Coloca e analisa questões a investigar, distinguindo o que sabe do que pretende descobrir; 

• Formula hipóteses e predições face a um fenómeno ou evento; 

• Planifica procedimentos (experimentais, laboratoriais, de campo, entre outros), adequando 

os materiais e as técnicas ao problema em estudo; 

• Analisa e discute ideias, processos e produtos, centrando-se em evidências, utilizando 

critérios e construindo argumentos que fundamentem a sua tomada de posição; 

• Avalia o impacto das decisões; 

• Demonstra autonomia, responsabilidade e integridade, adequando comportamentos em 

contextos de cooperação e partilha; 



D3  

Informação e 

comunicação 

20% 

• Utiliza adequadamente diferentes linguagens e símbolos associados às tecnologias e à 

ciência; 

• Recorre a informação disponível em fontes documentais diversas, avalia-a e valida-a 

cruzando diversas fontes; 

• Apresenta e explica conceitos, ideias e projetos quer oralmente quer por escrito; 

• Organiza a informação recolhida; 

• Expõe as pesquisas ou o trabalho realizado, concretizado em produtos discursivos, textuais, 

audiovisuais e/ou multimédia, respeitando as regras próprias de cada ambiente; 

• Exerce cidadania participando e interagindo com tolerância, emitindo opiniões 

fundamentadas no conhecimento científico, tecnológico e ambiental; 

Responsável/Autónomo  

(C, D, E, F, G, I, J) 

 

Cuidador de si e do outro  

(A, B, E, F, G,I, J) 

 

Autoavaliador 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS: A – LINGUAGEM 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 

 

   

 

 

 

 

 

Instrumentos adequados e diversificados de recolha de 

informação para operacionalizar a Avaliação Para as 

Aprendizagens e a Avaliação Das Aprendizagens 

• Observação direta e registos (decorrentes da observação de tarefas, de desafios, dos trabalhos de 

pares / trabalhos de grupo (colaborativo), do trabalho laboratorial e experimental e de outras 

metodologias ativas) 

• Listas de verificação 

• Questões de compreensão do oral 

• Questões de compreensão da leitura 

• Questões de aula / questionamento 

• Trabalhos escritos / Reflexões / Resumos / Sínteses / Relatórios de Visitas de Estudo e de outras 

atividades, incluindo os resultantes das tarefas experimentais 

• Entrevistas, debates 

• Apresentações orais 

• Webquests 

• Diários de Aprendizagem 

• Portefólios 

• Trabalhos de pesquisa 

   

 

 


