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Domínios Perfil de Aprendizagens Instrumentos de avaliação 
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7º Ano 

- Espaço 

- Materiais 

- Energia 

 

8º Ano 

- Reações 

químicas 

- Som 

- Luz 

 

9º Ano 

- Movimentos e 

forças 

- Eletricidade 

- Classificação de 

materiais 

Conhecimentos 

▪ Conhecer, compreender e aplicar 
conceitos, princípios, leis, teorias. 

▪ Interpretar fenómenos da natureza e 
situações do dia a dia com base em leis e 
modelos. 

▪ Aplicar conhecimentos em atividades 
experimentais. 

▪ Conhecer regras de segurança em 
laboratório. 

▪ Conhecer material de laboratório. 

▪ Testes  
▪ Mapa conceptual 
▪ Questões aula 

55% 

 

85% 

▪ Questionários digitais 

▪ Questões aula  
▪ Relatórios de atividades 

experimentais  
▪ Questões orais  

10% 

Competências 
▪ Mobilizar conhecimentos. 
▪ Selecionar, analisar, interpretar e avaliar 

informação apresentada sob a forma de 
enunciados (ou textos), de gráficos, de 
tabelas, entre outros suportes. 

▪ Resolver problemas (observar, formular 
hipóteses, interpretar e concluir). 

▪ Criar um objeto, gráfico, esquema, texto 
ou solução face a um desafio. 

▪ Comunicar/exprimir-se de forma clara, 
oralmente e por escrito, utilizando 
linguagem científica. 

▪ Cooperar com os outros. 
▪ Cumprir regras. 
▪ Realizar tarefas de síntese. 
▪ Comunicar resultados. 
▪ Usar modalidades diversas para expressar 

as aprendizagens, recorrendo às TIC. 

▪ Trabalho de pesquisa/projeto 

▪ Questão de leitura 

▪ Trabalho autónomo 

▪ Mapa conceptual 
▪ Diário de aprendizagem 

▪ Registo de observações 

▪ Apresentação oral 
▪ Portfólio 

 

20% 

A
ti

tu
d

es
 

Participação 

Realizar as tarefas da aula com empenho 
(desconta 1% por cada registo negativo) 

Lista de verificação /Registo 
INOVAR 

6% 

15% 

Realizar os TPC 
(nº trabalhos realizados /nº trabalhos pedidos x 2) 

Lista de registos do TPC / Registo 
INOVAR 

2% 

Responsabilidade 

Apresentar o material 
Cumprir prazos 
(desconta 0,5% por cada falta de material ou 
incumprimento de prazos) 

Lista de verificação / Registo 
INOVAR 

2% 

Comportamento 

Não perturbar a aula 
Estar atento 
(desconta por cada registo negativo de mau 
comportamento, 1% e de falta de atenção 0,5%) 

Lista de observação / Registo 
INOVAR 

5% 

 100% 
 

 


