CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE CIÊNCIAS NATURAIS / 7º ANO - 2019/2020

Preâmbulo dos critérios de avaliação do AE Amares:
A apresentação dos critérios de avaliação à disciplina de Ciências Naturais, do 7º ano do ensino regular, pretende dar
cumprimento ao disposto no artigo 3.º, alínea d) das definições do DL 55/2018, assim como no artigo 17.º, ponto 2,
concomitantemente com o artigo 22.º, ponto 3 do decreto lei referido anteriormente.
Segundo o Perfil dos alunos “Todas as crianças e jovens devem ser encorajados, nas atividades escolares, a desenvolver e
a pôr em prática os valores por que se deve pautar a cultura de escola…”. Associadas aos Valores, que pressupõem um conjunto
de Atitudes, tal como se apresenta no Quadro 1, afiguram-se as Áreas de Competência que “em cada área curricular estão
necessariamente envolvidas múltiplas competências, teóricas e práticas”, pressupondo “o desenvolvimento de literacias
múltiplas”.
O desenvolvimento destas literacias múltiplas é alcançado a partir da mobilização de “técnicas, instrumentos e
procedimentos diversificados e adequados” (art.º 23, ponto 1, b)) que permitam ir ao encontro de uma avaliação formativa
sistemática que culmine numa avaliação sumativa no final do período/ano letivo.
Quadro 1: Áreas de competência do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
A. Linguagens e textos; B. Informação e comunicação; C. Raciocínio e resolução de problemas;
D. Pensamento crítico e pensamento criativo; E. Relacionamento interpessoal; F. Desenvolvimento pessoal
e autonomia; G. Bem-estar, saúde e ambiente; H. Sensibilidade estética e artística; I. Saber científico, técnico
e tecnológico; J. Consciência e domínio do corpo.

ÁREAS DE
COMPETÊNCIA

Quadro 2: Descritores do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
Conhecedor/
sabedor/ culto/
informado
(A, B, G, I, J)
Comunicador /
Interventor
(A, B, D, E, G, H, I)

Criativo
(A, C, D, J)

Descritores do Perfil do Aluno
Crítico/Analítico
Questionador/
(A, B, C, D, G)
Investigador
(A, C, D, F, G, I, J)

Participativo/
colaborador
(B, C, D, E, F)

Responsável/
autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)

Respeitador da
diferença/ do
outro
(A, B, E, F, H)
Autoavaliador
(transversal às
áreas);

Cuidador de si e
do outro
(A, B, E, F, G, I, J)

Sistematizador/
organizador
(A, B, C, I, J)

Quadro 3: Valores e atitudes previstos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
VALORES
a)
b)
Atitudes

c)
d)
e)

a) Responsabilidade e integridade; b) Excelência e exigência; c) Curiosidade, reflexão e inovação;
d) Cidadania e participação; e) Liberdade
Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder
pelas próprias ações; ponderar as ações próprias e alheias em função do bem comum.
Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante perante as dificuldades; ter
consciência de si e dos outros; ter sensibilidade e ser solidário para com os outros.
Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções
e aplicações.
Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos
humanos; negociar a solução de conflitos em prol da solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser
interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor.
Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na
equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no bem comum.

Quadro 4: Descritores de desempenho por nível (Ensino Básico) e valores (Ensino Secundário).
Descritores de desempenho
Nível 5
18 a 20 valores
O aluno ...

Nível 4
14 a 17 valores

Nível 3
10 a 13 valores
O aluno ...

-

Descritores de
desempenho
intercalares

-

adquiriu,
plenamente as
aprendizagens
essenciais.

adquiriu, em parte, as
aprendizagens
essenciais.

Nível 2
8 a 9 valores
Descritores de
desempenho
intercalares
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Nível 1
0 a 7 valores
O aluno não ...
-

adquiriu as
aprendizagens
essenciais.
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Quadro 5: Critérios de avaliação da disciplina de Ciências Naturais do 7º ano
Aprendizagens Essenciais
Domínio/Tema

2

Conhecimentos, capacidades e atitudes

Descritores do Perfil do
Aluno

3

Instrumentos/Ano1

SUBDOMÍNIO: A TERRA CONTA A SUA HISTÓRIA
Fósseis e sua importância para a reconstituição da
história da Terra
Os fósseis
Processos de fossilização

A, B, C, D, E, F, I, J

 Identificar as principais etapas da formação de fósseis e estabelecer as
possíveis analogias entre as mesmas e o contexto real em que os
fenómenos acontecem.
A, B, C, D, E, F, I

Reconstituição dos ambientes do passado
(12%)

 Explicar o contributo do estudo dos fósseis e dos processos de
fossilização para a reconstituição da história da vida na Terra.

Grandes etapas da história da Terra
O tempo geológico
Datação das rochas.
As eras geológicas.
Acontecimentos marcantes do passado
Ambientes geológicos passados
(6%)

 Distinguir tempo histórico de tempo geológico em documentos
diversificados, valorizando saberes de outras disciplinas (ex.: História).

A, B, C, D, I, J

 Explicitar os princípios do raciocínio geológico e de datação relativa e
reconhecer a sua importância para a caracterização das principais
etapas da história da Terra (eras geológicas).

A, B, C, D, E, F, I, J

SUBDOMÍNIO: ESTRUTURA E DINÂMICA INTERNA
DA TERRA

Fundamentos da estrutura e da dinâmica da Terra

 Sistematizar informação sobre a Teoria da Deriva Continental,
explicitando os argumentos que a apoiaram e que a fragilizaram, tendo
em conta o seu contexto histórico.
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A, C, D, E, I

 Exercício escrito
 Questões-aula/Quizzes
 Relatórios de atividades
práticas/laboratoriais/ de
campo
 Trabalhos de pesquisa
orientada
 Apresentação/discussão
oral sobre trabalhos
desenvolvidos
 Exercícios de audição e
oralidade
 Portfólio
 Observação direta
 Autoavaliação e
heteroavaliação
 Outros, dando
cumprimento ao DL
54/2018
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Aprendizagens Essenciais
Domínio/Tema

2

A teoria da deriva dos continentes
Mobilidade dos continentes – argumentos
Expansão dos fundos oceânicos
A teoria da tectónica de placas
(11%)

Ocorrência de falhas e dobras
A deformação da litosfera
Falhas e dobras

Conhecimentos, capacidades e atitudes

Descritores do Perfil do
Aluno

3

 Caracterizar a morfologia dos fundos oceânicos, relacionando a idade e
o paleomagnetismo das rochas que os constituem com a distância ao
eixo da dorsal médio- oceânica.

A, C, D, E, I

 Relacionar a expansão e a destruição dos fundos oceânicos com a
Teoria da Tectónica de Placas (limites entre placas) e com a constância
do volume e da massa da Terra.

A, C, D, E, F, I

 Explicar a deformação das rochas (dobras e falhas), tendo em conta o
comportamento dos materiais (dúctil e frágil) e o tipo de forças a que
são sujeitos, relacionando-as com a formação de cadeias montanhosas.

A, C, D, E, F, I

(4%)

SUBDOMÍNIO: CONSEQUÊNCIAS DA DINÂMICA
INTERNA DA TERRA

Atividade vulcânica

 Identificar os principais aspetos de uma atividade vulcânica, em
esquemas ou modelos, e estabelecendo as possíveis analogias com o
contexto real em que os fenómenos acontecem.
 Relacionar os diferentes tipos de edifícios vulcânicos com as
características do magma e o tipo de atividade vulcânica que lhes deu
origem.
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A, B, C, D, E, F, I

A, C, D, E, F, I

Instrumentos/Ano1
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Aprendizagens Essenciais
Domínio/Tema

2

Os vulcões
Materiais expelidos pelos vulcões
Atividade vulcânica e dinâmica interna da Terra
(8%)

Conhecimentos, capacidades e atitudes

Descritores do Perfil do
Aluno

3

 Relacionar os diferentes tipos de edifícios vulcânicos com as
características do magma e o tipo de atividade vulcânica que lhes deu
origem.
 Identificar vantagens e desvantagens do vulcanismo principal e
secundário para as populações locais, bem como os contributos da
ciência e da tecnologia para a sua previsão e minimização de riscos
associados.

 Identificar os principais aspetos de uma atividade vulcânica, em
esquemas ou modelos, e estabelecendo as possíveis analogias com o
contexto real em que os fenómenos acontecem.

Atividade vulcânica

Magmas e atividade vulcânica
Vulcanismo secundário
Previsão de erupções vulcânicas
Riscos e benefícios da atividade vulcânica
(8%)

Atividade sísmica

Os sismos
Registo e avaliação dos sismos
Os sismos em Portugal
Riscos e Proteção das populações

 Relacionar os diferentes tipos de edifícios vulcânicos com as
características do magma e o tipo de atividade vulcânica que lhes deu
origem.
 Identificar vantagens e desvantagens do vulcanismo principal e
secundário para as populações locais, bem como os contributos da
ciência e da tecnologia para a sua previsão e minimização de riscos
associados.

 Distinguir hipocentro de epicentro sísmico e intensidade de magnitude
sísmica.

A, D, E, F, I

A, B, C, D, E, F, I

A, C, D, E, F, I

A, D, E, F, I

A, C, D, I
A, B, C, D, E, I

 Distinguir a Escala de Richter da Escala Macrossísmica Europeia.
 Interpretar sismogramas e cartas de isossistas nacionais, valorizando o
seu papel na identificação do risco sísmico de uma região.
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A, B, C, D, E, F, I

Instrumentos/Ano1
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Aprendizagens Essenciais
Domínio/Tema

2

Previsão de sismos
(14%)

Conhecimentos, capacidades e atitudes

Descritores do Perfil do
Aluno

3

 Discutir medidas de proteção de bens e de pessoas, antes, durante e
após um sismo, bem como a importância da ciência e da tecnologia na
previsão sísmica.
 Explicar a distribuição dos sismos e dos vulcões no planeta Terra, tendo
em conta os limites das placas tectónicas.

A, B, C, D, E, F, H, I

A, B, C, D, E, H, I

SUBDOMÍNIO: ESTRUTURA INTERNA DA TERRA

Métodos para o estudo do interior da Terra
Modelos da estrutura interna da Terra
(8%)

SUBDOMÍNIO: DINÂMICA EXTERNA DA TERRA

Paisagens geológicas

 Relacionar os fenómenos vulcânicos e sísmicos com os métodos diretos
e indiretos e com a sua importância para o conhecimento da estrutura
interna da Terra, explicitando os contributos da ciência e da tecnologia
para esse conhecimento.

 Caracterizar a paisagem envolvente da escola (rochas dominantes,
relevo), a partir de dados recolhidos no campo.
 Identificar alguns minerais (biotite, calcite, feldspato, moscovite,
olivina, quartzo), em amostras de mão de rochas e de minerais.

Geologia e paisagens geológicas
Paisagens de rochas magmáticas
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A, B, C, D, E, F, I, J

A, B, C, D, E, F, H, I

A, B, C, D, E, F, I

Instrumentos/Ano1
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Aprendizagens Essenciais
Domínio/Tema

2

(6%)

Conhecimentos, capacidades e atitudes

Descritores do Perfil do
Aluno

3

 Relacionar a ação de agentes de geodinâmica externa (água, vento e
seres vivos) com a modelação de diferentes paisagens, privilegiando o
contexto português.

A, C, D, E, I

 Interpretar modelos que evidenciem a dinâmica de um curso de água
(transporte e deposição de materiais), relacionando as observações
efetuadas com problemáticas locais ou regionais de cariz CTSA.

A, B, C, D, E, F, I

 Explicar processos envolvidos na formação de rochas sedimentares
(sedimentogénese e diagénese) apresentados em suportes
diversificados (esquemas, figuras, textos).

A, C, D, I

A, D, E, F

 Distinguir rochas detríticas, de quimiogénicas e de biogénicas em
amostras de mão.

SUBDOMÍNIO: DINÂMICA EXTERNA DA TERRA

 Caracterizar a paisagem envolvente da escola (rochas dominantes,
relevo), a partir de dados recolhidos no campo.

A, B, C, D, E, F, H, I

Paisagens geológicas

 Identificar alguns minerais (biotite, calcite, feldspato, moscovite,
olivina, quartzo), em amostras de mão de rochas e de minerais.

A, B, C, D, E, F, I

Paisagens de rochas metamórficas

 Relacionar a ação de agentes de geodinâmica externa (água, vento e
seres vivos) com a modelação de diferentes paisagens, privilegiando o
contexto português.

A, C, D, E, I

Paisagens de rochas sedimentares
Paisagens geológicas em Portugal
(8%)

 Interpretar modelos que evidenciem a dinâmica de um curso de água
(transporte e deposição de materiais), relacionando as observações
efetuadas com problemáticas locais ou regionais de cariz CTSA.

A, B, C, D, E, F, I

 Explicar processos envolvidos na formação de rochas sedimentares
(sedimentogénese e diagénese) apresentados em suportes
diversificados (esquemas, figuras, textos).

A, C, D, I

 Distinguir rochas detríticas, de quimiogénicas e de biogénicas em
amostras de mão.

A, D, E, F
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Instrumentos/Ano1
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Aprendizagens Essenciais
Domínio/Tema

2

Conhecimentos, capacidades e atitudes

Descritores do Perfil do
Aluno

3

 Interpretar informação relativa ao ciclo das rochas, integrando
conhecimentos sobre rochas sedimentares, magmáticas e
metamórficas e relacionando-os com as dinâmicas interna e externa da
Terra.

Ciclo das rochas

Ciclo das rochas

A, B, C, D, F, I, J

(4%)
SUBDOMÍNIO: CIÊNCIA GEOLÓGICA E
SUSTENTABILIDADE DA VIDA NA TERRA

A, B, C, D, E, F, I

Conhecimento geológico e sustentabilidade da
vida na Terra

 Relacionar o ambiente geológico com a saúde e a ocorrência de
doenças nas pessoas, nos animais e nas plantas que vivem nesse
ambiente, partindo de questões problemáticas locais, regionais ou
nacionais.

A, C, D, F

Atividades humanas e processos geológicos

 Explicitar a importância do conhecimento geológico para a
sustentabilidade da vida na Terra.

Ambiente geológico e saúde
Crescimento populacional e sustentabilidade
A geologia, a tecnologia e a sociedade
(11%)

Amares, 17 de julho de 2019

Delegado(a) de Grupo Disciplinar: ________________________________

1

Os instrumentos apresentados deverão ser todos os recursos que permitam desenvolver uma avaliação formativa sistemática, cuja articulação determinará uma
avaliação sumativa de final de período. Sempre que possível, três instrumentos diferentes têm de ser usados ao longo de cada período. Todos os instrumentos
de avaliação têm todos igual importância na avaliação dos alunos.
2
Corresponde aos domínios/temas que fazem parte das Aprendizagens Essenciais de cada disciplina. A ponderação será feita por domínio/tema ficando à
consideração do grupo disciplinar.
3
As atitudes dos alunos têm de estar de acordo com os domínios/temas que fazem parte das Aprendizagens Essenciais de cada disciplina, sendo articuladas com
os valores do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
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Instrumentos/Ano1

