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Critérios de Avaliação de Ciências Naturais     5º e 6º anos - 2019 / 2021 

DIMENSÕES 
DO P.A. 

TEMAS  
  

INDICADORES 
 (Indicadores do P.A e Aprendizagens Essenciais da disciplina) 

DESCRITORES  
Do P.A. 

A
TI

TU
D

ES
 

 

30
%

 

A água, o ar, as rochas e o 
solo – materiais terrestres 

 
 
 

Diversidade de seres vivos 
e suas interações com o 

meio 
 
 

Unidade na Diversidade de 
seres vivos 

 
Processos vitais comuns 

aos seres vivos 
 
 

Agressões do meio e 
integridade do organismo 

Cumpre as regras de funcionamento da escola de acordo com o Regulamento Interno; 
Adequa comportamentos em diferentes contextos; 
Trabalha em equipa;  
Interage com tolerância.  
Estabelece relações entre conhecimento e comportamento; 
Consolida e aprofunda as competências adquiridas; 
Identifica a necessidade de aquisição de novas competências; 
Participa e/ou propõe atividades com sentido de responsabilidade. 

Responsável / 
Autónomo 

 

Respeitador da 
diferença / do outro 

 

Cuidador de si e do 
outro  

 

Participativo / 
Colaborador 

 

Questionador 
 

Indagador / 
Investigador 

 

Sistematizador / 
organizador 

 

Conhecedor / sabedor/ 
culto / informado 

 

Comunicador 
 

Autoavaliador 
 Criativo 

 

Crítico / analítico 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 
E 

C
A

P
A

C
ID

A
D

ES
 

 

70
%

 

Aprendizagens essenciais transversais 

 Seleciona e organiza informação a partir de fontes diversas, integrando saberes prévios para 

construir novos conhecimentos. 

 Descreve e classifica entidades (seres) e processos com base em critérios, compreendendo a 

sua pertinência. 

 Constrói explicações científicas baseadas em conceitos e evidências científicas, obtidas 

através da realização de atividades práticas diversificadas 

 Constrói, usa, discute e avalia modelos que representam estruturas e sistemas. 

 Reconhece que a ciência é uma atividade humana, com objetivos, procedimentos e modos 

de pensar próprios, através da exploração de acontecimentos, atuais ou históricos, que 

documentam a sua natureza. 

 Aplica as competências desenvolvidas em problemáticas atuais e em novos contextos. 

 Formula e comunica opiniões críticas e cientificamente relacionadas com Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA). 

 Integra saberes de diferentes disciplinas para aprofundar temáticas de Ciências Naturais. 

 Interpreta problemáticas do meio com base em conhecimentos adquiridos. 

 Desenvolve uma atitude crítica construtiva que conduza à melhoria das condições de vida e 

da saúde individual e coletiva. 

MODALIDADES DE AVALIAÇÃO: avaliação diagnóstica, formativa e sumativa. 
PROCEDIMENTOS E TÉCNICAS: questionamento oral e escrito, observação focada nos processos e nos produtos de aprendizagem, observação/análise do trabalho individual e/ou de pares e/ou de grupo 
(até 5 elementos), participação nas atividades do PAA (e outras) e qualidade da mesma, autoavaliação e heteroavaliação (avaliação entre pares). 
INSTRUMENTOS: grelhas de observação/listas de verificação, fichas de avaliação diagnóstica, fichas de avaliação de conhecimentos, fichas de trabalho, portefólios, apresentação oral e/ou escrita de 
trabalhos individuais, de pares e/ou de equipa,  questões da aula, trabalhos de casa, relatórios. 
P.A. – Perfil do Aluno à saída da escolaridade obrigatória 


