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                                                                                              3º Ciclo                                                                                                    Físico-Química - 9º Ano 

Metas de Aprendizagem Conteúdos Programáticos Critérios de Avaliação Instrumentos de Avaliação 

 

Domínio: Movimentos e forças 

 

Subdomínio: Movimentos na Terra  

Compreender movimentos no dia a dia, 
descrevendo-os por meio de grandezas 
físicas. 

Subdomínio: Forças e movimentos 

Compreender a ação das forças, prever os 
seus efeitos usando as leis da dinâmica de 
Newton e aplicar essas leis na interpretação 
de movimentos e na segurança rodoviária. 

Subdomínio: Forças, movimentos e energia  

Compreender que existem dois tipos 
fundamentais de energia, podendo um 
transformar-se no outro, e que a energia se 
pode transferir entre sistemas por ação de 
forças. 

 Subdomínio: Forças e fluidos  

Compreender situações de flutuação ou 
afundamento de corpos em fluidos. 

 

 

TEMA D - Viver melhor na Terra  

Em trânsito  
 

• Segurança e prevenção  

• Movimento 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 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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Metas de Aprendizagem Conteúdos Programáticos Critérios de Avaliação Instrumentos de Avaliação 

 

Domínio: Eletricidade  

 

Subdomínio: Corrente elétrica e circuitos 
elétricos  

Compreender fenómenos elétricos do dia a 
dia, descrevendo-os por meio de grandezas 
físicas, e aplicar esse conhecimento na 
montagem de circuitos elétricos simples (de 
corrente contínua), medindo essas grandezas. 

Subdomínio: Efeitos da corrente elétrica e 
energia elétrica  

Conhecer e compreender os efeitos da 
corrente elétrica, relacionando-a com a 
energia, e aplicar esse conhecimento. 

 

 

 

Sistemas elétricos e eletrónicos 
 

• Circuitos elétricos  

• Eletromagnetismo  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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

 

Domínio: Classificação dos materiais  

 

Subdomínio: Estrutura atómica  

Reconhecer que o modelo atómico é uma 
representação dos átomos e compreender a 
sua relevância na descrição de moléculas e 
iões. 

Subdomínio: Propriedades dos materiais e 
Tabela Periódica  

Compreender a organização da Tabela 
Periódica e a sua relação com a estrutura 
atómica e usar informação sobre alguns 
elementos para explicar certas propriedades 
físicas e químicas das respetivas substâncias 
elementares. 

Subdomínio: Ligação química  

Compreender que a diversidade das 
substâncias resulta da combinação de átomos 
dos elementos químicos através de diferentes 
modelos de ligação: covalente, iónica e 
metálica. 

 

 

Classificação dos materiais  

• Propriedades dos materiais e  

Tabela Periódica dos Elementos  

• Estrutura atómica  

• Ligação química 
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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.  
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- 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. 

 

 


