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Metas de Aprendizagem Conteúdos Programáticos Critérios de Avaliação Instrumentos de Avaliação 

Domínio: Reações Químicas  

Subdomínio: Explicação e representação de reações 
químicas  

Reconhecer a natureza corpuscular da matéria e a 
diversidade de materiais através das unidades 
estruturais das suas substâncias; compreender o 
significado da simbologia química e da conservação da 
massa nas reações químicas. 

Subdomínio: Tipos de reações químicas  

Conhecer diferentes tipos de reações químicas, 
representando-as por equações químicas. 

Subdomínio: Velocidade das reações químicas  

Compreender que as reações químicas ocorrem a 
velocidades diferentes, que é possível modificar e 
controlar. 

 

Domínio: Som  

Subdomínio: Produção e propagação do som  

Conhecer e compreender a produção e a propagação 
do som. 

Subdomínio: Som e ondas  

Compreender fenómenos ondulatórios num meio 
material como a propagação de vibrações mecânicas 
nesse meio, conhecer grandezas físicas características 
de ondas e reconhecer o som como onda. 

TEMA C - Sustentabilidade na Terra  
 
 
 

Reações químicas  

• Tipos de reações químicas  

• Velocidade das reações químicas  

• Explicação e representação das 
reações químicas  
 
 

Som e luz  

• Produção e transmissão do som  

• Características, comportamento e 
aplicações da luz  
 
 
 

 

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 correcto 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  

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 

• 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  

• Minifichas de avaliação  
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Subdomínio: Atributos do som e sua deteção pelo 
ser humano  

Conhecer os atributos do som, relacionando-os com as 
grandezas físicas que caracterizam as ondas, e utilizar 
detetores de som. 

Subdomínio: Fenómenos acústicos  

Compreender alguns fenómenos acústicos e suas 
aplicações e fundamentar medidas contra a poluição 
sonora. 

 

Domínio: Luz  

Subdomínio: Ondas de luz e sua propagação  

Compreender fenómenos do dia em dia em que 
intervém a luz (visível e não visível) e reconhecer que 
a luz é uma onda eletromagnética, caracterizando-a. 

Subdomínio: Fenómenos óticos  

Compreender alguns fenómenos óticos e algumas das 
suas aplicações e recorrer a modelos da ótica 
geométrica para os representar. 

 

  

• 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 
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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 
- Domina plenamente as técnicas utilizadas na realização de trabalhos experimentais 
- Manifesta grande interesse, organização e empenho na vida escolar. 

 


