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Aprendizagens
Essenciais

Disciplina:

Ciências Naturais
DESCRITORES DO PERFIL DOS

Operacionalização/Indicadores
 Revela conhecimentos sobre os conteúdos
abordados
 Realiza observações, executa experiências e
interpreta resultados
 Realiza pesquisa bibliográfica, individualmente
ou em grupo
 Utiliza os conceitos da disciplina em diversas
situações
 Completa legendas e/ou esquemas

CONHECIMENTOS

CAPACIDADES

ATITUDES

 Resolve problemas com interpretação de dados
 Estabelece comparações entre diferentes
dados
 Tira conclusões a partir de dados simples
 Exprime-se de forma clara, oralmente e por
escrito, de acordo com a linguagem científica
 Utiliza diferentes modos de representar a
informação
 Produz textos (resumos, relatórios, relatos de
atividades, de visitas de estudo, etc.)
 Coopera em atividades de grupo, partilhando a
informação

ALUNOS

Ponderação

Instrumentos de
avaliação

A- Linguagens e textos
B- Informação e

Avaliação diagnóstica

C- Raciocínio e resolução

Testes de avaliação

de problemas

Observação e registo
da qualidade da
participação, do
desempenho e dos
conhecimentos dos
alunos

D- Pensamento crítico e
pensamento criativo
E- Relacionamento
interpessoal
F- Desenvolvimento
pessoal e autonomia
G- Bem-estar, saúde e
ambiente
I- Saber científico, técnico e
tecnológico

 Apresenta resultados de pesquisa utilizando as
novas tecnologias de informação e comunicação
 Desenvolve uma atitude crítica construtiva que
conduza à melhoria das condições de vida e da
saúde individual e coletiva

5º Ano

Nota: Consultar os descritores no
documento Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória

80%

Tarefas de casa
Elaboração de
trabalhos
Autoavaliação

Agrupamento de Escolas Eugénio de Castro
Escola Básica_Eugénio de Castro - 2ºCiclo
Critérios de Avaliação

Competências de Trabalho

Cumprimento de regras
Empenho
Métodos de trabalho
Autoavaliação

Ponderação

Operacionalização/Indicadores

(20%)

Observação direta

• Cumpre as regras da disciplina e da Escola.
• Colabora com empenho em todas as
atividades.
• Evidencia métodos de trabalho e de estudo.
•Autoavalia com rigor o seu trabalho e
comportamento.

6%
6%
6%
2%

Atividades da sala de aula
Trabalhos de casa
Outros trabalhos
Atividades de autoavaliação

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO*

*Definidos pelo Agrupamento, são comus a todas as disciplinas.

Instrumentos de avaliação

Percentagem

Classificação

0 - 49 %

Insuficiente

50 - 69 %

Suficiente

70 - 89 %

Bom

90 - 100%

Muito Bom

