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Metas de Aprendizagem Conteúdos Programáticos Critérios de Avaliação Instrumentos de Avaliação 

 
Domínio: Espaço  
 

Subdomínio: Universo   

Conhecer e compreender a constituição do Universo, 
localizando a Terra, e reconhecer o papel da observação e 
dos instrumentos na nossa perceção do Universo.  

Subdomínio: Sistema Solar  

Conhecer e compreender o sistema solar, aplicando os 
conhecimentos adquiridos.  

Subdomínio: Distâncias no Universo  

Conhecer algumas distâncias no Universo e utilizar 
unidades de distância adequadas às várias escalas do 
Universo.  

Subdomínio: A Terra, a Lua e forças gravíticas  

Conhecer e compreender os movimentos da Terra e da 

Lua. 
 

 
TEMA A - Terra no Espaço  
 
Universo 

O que existe no Universo  

Distâncias no Universo  
 
 
Sistema Solar  

Astros do Sistema Solar  

Caraterísticas dos planetas do Sistema 
Solar  
 
 
Planeta Terra 

Terra e Sistema Solar  

Movimentos e forças  

 
 
 
 
 
 
 

 
Língua materna  

• Utilização correta da Língua  

Portuguesa na forma oral e escrita  

• Identificação das ideias contidas 
nos diferentes tipos de discurso 
oral e escrito  

• Seleção e tratamento correto da 
informação  
 
Específicos da disciplina  

• Conhecimento e utilização 
correta de conceitos e vocabulário 
específicos da disciplina  

• Utilização, com autonomia, de 
procedimentos e métodos 
inerentes à Física e Química  

• Aplicação dos conhecimentos 
adquiridos a novas situações  

 
 

• Registos de observação 
direta na aula  

• Trabalho realizado na 
aula  

• Participação oral  

• Caderno diário  

• Produção/apresentação 
de trabalhos escritos e 
orais  

• Fichas de trabalho  

• Fichas de avaliação  
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Metas de Aprendizagem Conteúdos Programáticos Critérios de Avaliação Instrumentos de Avaliação 

Domínio: Materiais  

Subdomínio: Constituição do mundo material 

Reconhecer a enorme variedade de materiais com diferentes 
propriedades e usos, assim como o papel da química na 
identificação e transformação desses materiais.  

Subdomínio: Substâncias e misturas  

Compreender a classificação dos materiais em substâncias e 
misturas.  

Subdomínio: Transformações físicas e químicas  

Reconhecer transformações físicas e químicas e concluir que as 
transformações de substâncias podem envolver absorção ou 
libertação de energia. 

Subdomínio: Propriedades físicas e químicas dos materiais  

Reconhecer propriedades físicas e químicas das substâncias que 
as permitem distinguir e identificar. 

Subdomínio: Separação das substâncias de uma mistura  

Conhecer processos físicos de separação e aplicá-los na 
separação de componentes de misturas homogéneas e 
heterogéneas usando técnicas laboratoriais. 

 

Domínio: Energia  

Subdomínio: Fontes de energia e transferências de energia  

Reconhecer que a energia está associada a sistemas, que se 
transfere conservando-se globalmente, que as fontes de energia 
são relevantes na sociedade e que há vários processos de 
transferência de energia. 

TEMA B - Terra em Transformação  
 
Materiais  

Constituição do mundo material  

Substâncias e misturas de substâncias  

Propriedades físicas e químicas dos 
materiais  

Separação dos componentes de uma 
mistura  

Transformações físicas e transformações 
químicas  
 
 
Energia  

Fontes e formas de energia  

Transferências de energia 

 

Atitudes/ Valores  

• Assiduidade e pontualidade  

• Autonomia e sentido de 
responsabilidade;  

• Manifestação de atitudes e 
hábitos regulares de trabalho  

• Empenho e esforço posto na 
realização das tarefas propostas 
e/ou na superação de dificuldades  

• Adoção de atitudes de 
cooperação e solidariedade com os 
colegas  

• Respeito das regras de 
convivência e de participação oral 

 

• Minifichas de avaliação  

• Trabalhos individuais/de 
grupo/a pares  

• Trabalho autónomo 

• PIT 

• Trabalhos de Laboratório 

• Registos de trabalhos de 
Laboratório  

• Trabalhos de casa  

• Relatório de atividades 
(visitas de estudo, aulas 
práticas, …) • Fichas de 
autoavaliação 

 



 
 
CURRÍCULO DAS ÁREAS DISCIPLINARES / CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

Critérios de avaliação: diferentes graus de consecução 

 
Disciplina: Físico-Químicas 

 

 Aspetos possíveis de serem observados 

Nível 1 - Não cumpre as normas estabelecidas no RI 
- Não traz o material necessário às aulas, não trabalha e não deixa trabalhar 
- Não participa de forma positiva, é conflituoso com os colegas e desrespeita os professores 

Nível 2 - Não atinge ainda as metas curriculares e revela afastamento esperado para o ano de 
escolaridade  
- Não revela sentido de responsabilidade e muitas vezes não cumpre as normas estabelecidas 
no RI 
- Não traz o material necessário à aula, com frequência 
- Revela falta de interesse e empenho e/ou falta de hábitos de trabalho. 
- Raramente faz os trabalhos de casa ou realiza-os de forma incorreta. 
- Não coopera com os colegas e participa de forma desorganizada e pouco positiva 
- Tem dificuldade no domínio das técnicas utilizadas na realização de trabalhos experimentais  
- Nem sempre respeita normas gerais de segurança e não é cuidadoso a manusear de materiais 
de laboratório 
- Tem dificuldade em exprimir-se oralmente e por escrito e ainda no uso de linguagem 
científica. 
- Ainda necessita de grande apoio, não decide autonomamente.  

Nível 3 - Atinge as metas curriculares consideradas essenciais com um grau de consecução 
minimamente satisfatório. 
- Revela algum sentido de responsabilidade e habitualmente cumpre as normas estabelecidas 
no RI 
- Faz-se acompanhar, normalmente, do material necessário à aula 
- Revela algumas dificuldades na aquisição dos conhecimentos, mas manifesta interesse pelas 
atividades desenvolvidas na disciplina. 
- Revela ainda alguma dificuldade na expressão oral e escrita e no uso de linguagem científica. 
- Faz os trabalhos de casa regularmente. 
- Coopera com os colegas na realização das atividades mas, por vezes, participa 
desorganizadamente. 
- Respeita normas gerais de segurança em atividades práticas e manuseia materiais simples de 
laboratório.  
- Domina razoavelmente as técnicas utilizadas na realização de trabalhos experimentais. 
- Demonstra persistência e alguma autonomia, embora nem sempre realize as tarefas 
corretamente. 

Nível 4 - Atinge as metas curriculares com um bom grau de consecução. 
- Revela sentido de responsabilidade e cumpre as normas estabelecidas no RI  
- Faz-se acompanhar, sempre, do material necessário à aula 
- Revela facilidade na aquisição dos conhecimentos, identificando conceitos-chave, 
interpretando dados e tirando conclusões 
- Usa linguagem científica e exprime-se oralmente e por escrito com facilidade 
- Faz, corretamente, os trabalhos de casa.  
- Coopera ativamente com os colegas na realização das atividades e participa de forma 
organizada 
- Respeita normas gerais de segurança em atividades práticas e manuseia materiais simples de 
laboratório 
- Domina com facilidade as técnicas utilizadas na realização de trabalhos experimentais. 
- É persistente e empenhado e revela autonomia, realizando bem as tarefas 

Nível 5 - Atinge as metas curriculares com um muito bom grau de consecução.  
- Revela um grande interesse e sentido de responsabilidade, cumprindo sempre as normas 
estabelecidas no RI 
- Faz-se acompanhar, sempre, do material necessário à aula 
- Usa linguagem científica e exprime-se com correção, oralmente e por escrito, 
identificando conceitos-chave, interpretando dados e tirando conclusões com bastante 
facilidade.  
- Faz, assídua e corretamente, os trabalhos de casa.  
- Coopera ativamente com os colegas, é persistente e realiza bem as tarefas, de forma 
autónoma 
- Respeita normas gerais de segurança em atividades práticas e manuseia materiais simples de 
laboratório com destreza 
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- Domina plenamente as técnicas utilizadas na realização de trabalhos experimentais 
- Manifesta grande interesse, organização e empenho na vida escolar. 

 
 


