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Perfil de aprendizagens específicas  
Disciplina: Ciências Naturais                                                                                                            3.º Ciclo 

 

Domínios de avaliação 
Ponderação 

dos domínios 
de avaliação 

Descritores 

Processo de recolha de informação 
(técnica de avaliação | tarefa de 

avaliação | instrumento de 
recolha de informação) 

 
 

Conhecimento em 
Ciência 

 

55% 

 Evidencia de forma excelente a aquisição de 
conhecimentos científicos (conceitos/ 
factos/teorias e princípios). 

 Mobiliza de forma excelente os conhecimentos 
científicos. 
 

Testagem: 
Fichas de avaliação; Minifichas de 
avaliação; Mapas de conceitos; 
Questões de aula; 
Guiões de exploração pedagógica 
de visitas de estudo; 
Questionários online 
 

Inquérito: 
Questionamento 
Análise:  
Portefólio; Rubrica; 
Reflexão orientada;  
Ensaio/resposta restrita 

 
 

Trabalho Prático e 
Resolução de 

Problemas 
 

20% 

 

Pesquisa, seleção e organização da 
informação: 

 Seleciona e organiza informação relevante de 
forma lógica e coerente. 

 Revela total apropriação da informação, 
apresentando um texto próprio. 
 

Trabalho prático laboratorial, experimental 
e/ou de campo: 

 Interpreta ou formula de forma excelente 
questões-problema, hipóteses e variáveis 
experimentais. 

 Reconhece a totalidade do material de 
laboratório e manuseia-o corretamente. 

 Executa, com rigor, a totalidade das etapas do 
procedimento proposto ou é capaz de planear 
de forma excelente uma atividade prática 
laboratorial/ experimental ou de campo. 

 Recolhe e regista com rigor observações e 
dados. 

 Interpreta de forma excelente os resultados e 
elabora, igualmente, de forma excelente as 
conclusões. 

 Cumpre totalmente as regras de segurança no 
laboratório. 
 

Resolução de Problemas: 

 Integra com eficácia os conhecimentos 
científicos na resolução de problemas. 

 
Análise: 
Trabalho de pesquisa  
Rubrica 
 
 

Inquérito: 
Questionamento 
 

Testagem: 
Relatório orientado 
 
Análise:  
Relatórios laboratoriais/  
experimentais/  
campo / V de Gowin  
Rubrica 
  
Observação:  
Listas de verificação  
Grelhas de observação  
Escala de classificação  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comunicação em 
Ciência 

 

10% 

Comunicações temáticas/Apresentações à 
turma: 

 Comunica com rigor científico e eficácia, 
captando a atenção e o interesse da audiência. 
 
Comunicação oral: 

Observação: 
Escala de classificação 
 

Análise: 
Registo áudio/podcast   
Registo vídeo 
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Domínios de avaliação 
Ponderação 

dos domínios 
de avaliação 

Descritores 

Processo de recolha de informação 
(técnica de avaliação | tarefa de 

avaliação | instrumento de 
recolha de informação) 

 Intervém sempre de forma organizada e 
correta e/ou coloca questões pertinentes. 

Rubrica 
 

Inquérito: 
Questionamento 
 

Observação: 
Escala de classificação 

Responsabilidade 

 
 
 
 
 
 

5% 
 
 
 
 

 

 Cumpre de forma exemplar o dever de 

pontualidade. 

 Traz diariamente o material indispensável à 

execução das atividades escolares.  

 Mantém permanentemente registos das 

atividades letivas completos e corretos. 

 Cumpre de forma exemplar o prazo 

estabelecido para a realização das tarefas 

escolares. 

 Adota comportamentos exemplares e respeita 

as regras de convivência social. 

 Mostra sistematicamente persistência em 

superar as dificuldades e/ou em aprofundar as 

aprendizagens. 

Técnica: observação 
 
Instrumentos de recolha de 
informação:  
registos de incidentes críticos, 
grelhas de observação, listas de 
verificação, escalas de classificação 
 
 
 
 
Técnica: análise 
 
Instrumentos de recolha de 
informação:  
Análises de conteúdo, grelhas de 
observação, listas de verificação, 
escalas de classificação Cooperação 10% 

 

 Contribui sistematicamente com saberes, 

ideias e/ou opiniões. 

 Mostra de forma exemplar capacidade para 

ouvir o outro. 

 Argumenta sistematicamente de forma 

educada. 

 Evidencia permanentemente capacidade para 

ajudar o outro a compreender o conteúdo e/ou 

a tarefa. 

 Mantém-se constantemente concentrado na 

tarefa a realizar. 

 Cumpre de forma exemplar o(a)s 

papéis/funções na aprendizagem cooperativa. 
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