
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

342968 – ESCOLA BÁSICA 2º E 3º CICLOS ROQUE GAMEIRO 
 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE CIÊNCIAS NATURAIS – 2º CICLO DO ENSINO BÁSICO (6º Ano) 
 

Domínios Instrumentos 
Peso 

% 

Perfil de desempenho/ nível de operacionalização 

1 
(0% –19%) 

2 
(20% - 49%) 

3 
(50% - 69%) 

4 
(70% - 89%) 

5 
(90% - 100%) 

 Conhecimentos 

 Capacidades 

 

 Aquisição de conhecimentos 

 Compreensão 

 Aplicação de conhecimentos 

 Fichas sumativas  55 

Não adquiriu  

conhecimentos 

nem desenvolveu 

capacidades nos 

domínios de refe-

rência relativos às 

metas curriculares 

de Ciências Natu-

rais 

 

Revela muitas 

dificuldades na 

aquisição de 

conhecimentos e 

desenvimento de 

capacidades, 

evidenciando 

muitas falhas nos 

domínios de refe-

rência relativos às 

metas curriculares 

de Ciências Natu-

rais 

Revela algumas 

dificuldades/ 

alguma facilidade 

na aquisição de 

conhecimentos e 

desenvolvimento 

de capacidades, 

evidenciando 

algumas falhas nos 

domínios de refe-

rência relativos às 

metas curriculares 

de Ciências Natu-

rais 

Revela facilidade 

na aquisição de 

conhecimentos e 

desenvolvimento 

de capacidades, 

evidenciando 

poucas falhas nos 

domínios de refe-

rência relativos às 

metas curriculares 

de Ciências Natu-

rais 

Revela muita 

facilidade na 

aquisição de 

conhecimentos e 

desenvolvimento 

de capacidades, 

raramente evi-

denciando falhas 

nos domínios de 

referência relati-

vos às metas 

curriculares de 

Ciências Naturais 

 Fichas de traba-
lho/formativas 

 Tarefas da aula 

 Trabalhos de pesquisa 

 Relatórios de atividades 
experimentais 

 Trabalhos de casa 

 Questionários 

 Registo das apresenta-
ções orais 

25 

 Atitudes 

 Interesse 

 Empenhamento 

 Sentido de res-
ponsabilidade 

 Atenção 

 Curiosidade 

 Intervenção 
adequada 

 Persistência 

 Espírito críti-
co 

 Autonomia 

 Pontualidade 

 Respeito 
pelos outros 

 Organização 

 Participação 
nos trabalhos 

 
Registos de observação 
direta de: 
 

 Assiduidade e  pontuali-
dade. 

 Presença do material 

 Organização pessoal e do 
material  

 Cumprimento de normas 
e tarefas  

 Respeito pelo cumpri-
mento de prazos e horá-
rios 

 Relação com os outros 

 Hábitos de trabalho e 
autonomia 

 Participação em ativida-
des interpessoais 

20 

Manifesta muito 

pouco ou nenhum 

sentido de respon-

sabilidade, de 

interesse, de 

empenhamento e 

de sociabilidade 

Manifesta pouco 

sentido de respon-

sabilidade, de 

interesse, de 

empenhamento e 

de sociabilidade 

Manifesta um 

satisfatório senti-

do de responsabi-

lidade, de interes-

se, de empenha-

mento e de socia-

bilidade 

Manifesta bom 

sentido de respon-

sabilidade, de 

interesse, de 

empenhamento e 

de sociabilidade 

Manifesta elevado 

sentido de respon-

sabilidade, de 

interesse, de 

empenhamento e 

de sociabilidade 

 Sociabilidade 

 Integração 

 Relaciona-
mento com os 
outros 

 Solidariedade 

 


