
 

 

Agrupamento de Escolas de Azeitão - 171049 
Escola Básica de Azeitão 

Escola Básica de Brejos do Clérigo 
Escola Básica do Casal de Bolinhos 

Escola Básica de Vila Nogueira de Azeitão 
Escola Básica de Vila Fresca de Azeitão 

Escola Básica de Vendas de Azeitão 
Escola Básica da Brejoeira 

 

 

  
 

PERFIL DE APRENDIZAGENS DOS ALUNOS – FÍSICO-QUÍMICA   (3.º ciclo) 
 

DOMÍNIOS 
 

NÍVEIS DE DESEMPENHO - descritores 

Insuficiente ... Suficiente ... Bom/Muito Bom 

Aquisição de conhecimento, informação e outros 
saberes, relativos aos temas/conteúdos das 
aprendizagens essenciais – 60% 
 

7.º ano 
ESPAÇO / MATERIAIS / ENERGIA 
8.º ano 
REAÇÕES QUÍMICAS / SOM / LUZ 
9.º ano 
MOVIMENTOS NA TERRA / ELETRICIDADE 

Revela muitas dificuldades no 
domínio de conhecimentos, 
informação e outros saberes sobre 
os temas/conteúdos das 
aprendizagens essenciais. 

 

Revela algum domínio de 
conhecimentos, informação e outros 
saberes sobre os temas/conteúdos 
das aprendizagens essenciais. 

 

Revela bom domínio de 
conhecimentos, informação e 
outros saberes sobre os 
temas/conteúdos das 
aprendizagens essenciais. 

Capacidades e atitudes transversais – 40% 
  

- Selecionar e organizar informação a partir de fontes diversas, 
integrando saberes prévios para construir novos conhecimentos. 
- Descrever e classificar entidades e processos com base em 
critérios, compreendendo a sua pertinência. 

- Construir explicações científicas baseadas em conceitos e 
evidências científicas, obtidas através da realização de atividades 
práticas diversificadas – laboratoriais, de campo, de pesquisa, 
experimentais - planeadas para responder a problemas. 
- Construir, usar, discutir e avaliar modelos que representem 
estruturas e sistemas. 
- Reconhecer que a ciência é uma atividade humana, com 
objetivos, procedimentos e modos de pensar próprios, através da 
exploração de acontecimentos, atuais ou históricos, que 
documentem a sua natureza. 
- Aplicar as competências desenvolvidas em problemáticas atuais 
e em novos contextos. 
- Formular e comunicar opiniões críticas e cientificamente 
relacionadas com Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente 
(CTSA). 
- Integrar saberes de diferentes disciplinas para aprofundar 
temáticas de Ciências Naturais. 
- Interpretar problemáticas do meio com base em conhecimentos 
adquiridos. 
- Desenvolver uma atitude crítica construtiva que conduza à 
melhoria das condições de vida e da saúde individual e coletiva. 

Revela muita dificuldade: 
- na seleção e organização de 
informação; 
- na descrição e classificação de 
entidades ou processos; 
- na construção de explicações 
científicas baseadas em conceitos;  
- na construção, uso, discussão, ou 
avaliação de modelos; 
- no desenvolvimento e aplicação de 
competências em novos contextos; 
- na formulação e comunicação de 
opiniões críticas e fundamentadas, 
oralmente e por escrito; 
- na integração de saberes para 
aprofundar temas de físico-química; 
- no desenvolvimento de uma 
atitude crítica e construtiva que 
conduza à melhoria das condições de 
vida. 
 

 

Revela alguma  capacidade: 
- na seleção e organização de 
informação; 
- na descrição e classificação de 
entidades ou processos; 
- na construção de explicações 
científicas baseadas em conceitos;  
- na construção, uso, discussão, ou 
avaliação de modelos; 
- no desenvolvimento e aplicação de 
competências em novos contextos; 
- na formulação e comunicação de 
opiniões críticas e fundamentadas, 
oralmente e por escrito; 
- na integração de saberes para 
aprofundar temas de físico-química; 
- no desenvolvimento de uma atitude 
crítica e construtiva que conduza à 
melhoria das condições de vida. 
 

 

Revela boa capacidade: 
- na seleção e organização de 
informação; 
- na descrição e classificação 
de entidades ou processos; 
- na construção de explicações 
científicas baseadas em 
conceitos;  
- na construção, uso, discussão, 
ou avaliação de modelos; 
- no desenvolvimento e 
aplicação de competências em 
novos contextos; 
- na formulação e comunicação 
de opiniões críticas e 
fundamentadas, oralmente e 
por escrito; 
- na integração de saberes para 
aprofundar temas de físico-
química; 
- no desenvolvimento de uma 
atitude crítica e construtiva 
que conduza à melhoria das 
condições de vida. 
 

 


