CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE CIÊNCIAS NATURAIS / 8º ANO - 2019/2020

Preâmbulo dos critérios de avaliação do AE Amares:
A apresentação dos critérios de avaliação à disciplina de Ciências Naturais, do 8º 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)

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

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

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 8º ano
Aprendizagens Essenciais
Domínio/Tema

2

Conhecimentos, capacidades e atitudes

Descritores do Perfil do
Aluno

3

Instrumentos/Ano1

TERRA, UM
PLANETA COM
VIDA
Origem de
manutenção da
Vida
(10%)

Da célula ao
ecossistema
(7%)

 Explicar condições da Terra que permitiram o desenvolvimento e a manutenção da vida.
 Interpretar gráficos da evolução da temperatura e do dióxido de carbono atmosférico ao longo do
tempo geológico.
 Relacionar a influência dos seres vivos com a evolução da atmosfera terrestre e o efeito de estufa na
Terra.
 Distinguir o sistema Terra dos seus subsistemas, identificando as potencialidades dos mesmos na
geração da vida na Terra.
 Analisar criticamente o papel das rochas e do solo na existência de vida no meio terrestre e dos
subsistemas na manutenção da vida.

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

 Reconhecer a célula como unidade básica dos seres vivos, identificando os principais constituintes da
célula eucariótica.
 Distinguir células eucarióticas de células procarióticas em observações microscópicas.
 Distinguir os níveis de organização biológica dos seres vivos e dos ecossistemas.

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

SUSTENTATILIDADE
NA TERRA
Fatores Abióticos
(15%)

 Caracterizar um ecossistema na zona envolvente da escola (níveis de organização biológica,
biodiversidade) a partir de dados recolhidos no campo.
 Relacionar os fatores abióticos - luz, água, solo, temperatura – com a sua influência nos ecossistemas,
apresentando exemplos de adaptações dos seres vivos a esses fatores e articulando com saberes de
outras disciplinas..
 Interpretar a influência de alguns fatores abióticos nos ecossistemas, em geral, e aplicá-la em
exemplos da região envolvente da escola.
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A, B, C, D, E, F, G, I, J

 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

Fatores Bióticos
(11%)

Fluxos de energia e
ciclos de matéria
(9%)

Dinâmica dos
Ecossistemas /
Sucessões
Ecológicas
(4%)

Catástrofes
Naturais e
Antrópicas
(10%)

Conhecimentos, capacidades e atitudes

Descritores do Perfil do
Aluno

3

 Distinguir interações intraespecíficas de interações interespecíficas e explicitar diferentes tipos de
relações bióticas.
 Interpretar informação relativa a dinâmicas populacionais decorrentes de relações bióticas, avaliando
as suas consequências nos ecossistemas.

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

 Sistematizar cadeias tróficas de ambientes aquáticos e terrestres predominantes na região
envolvente da escola, indicando formas de transferência de energia.
 Interpretar cadeias tróficas partindo de diferentes exemplos de teias alimentares.
 Analisar criticamente exemplos de impactes da ação humana que condicionem as teias alimentares,
discutindo medidas de minimização dos mesmos nos ecossistemas.
 Explicar o modo como as atividades dos seres vivos (alimentação, respiração, fotossíntese) interferem
nos ciclos de matéria e promovem a sua reciclagem nos ecossistemas.
 Interpretar as principais fases dos ciclos da água, do carbono e do oxigénio, com base em informação
diversificada (notícias, esquemas, gráficos, imagens) e valorizando saberes de outras disciplinas.
 Analisar criticamente exemplos teoricamente enquadrados acerca do modo como a ação humana
pode interferir nos ciclos de matéria e afetar os ecossistemas.

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

 Caracterizar as fases de uma sucessão ecológica em documentos diversificados sobre sucessões
ecológicas primárias e secundárias.
 Discutir causas e consequências da alteração dos ecossistemas, justificando a importância do
equilíbrio dinâmico dos ecossistemas e do modo como a sua gestão pode contribuir para alcançar as
metas de um desenvolvimento sustentável.
 Discutir opções para a conservação dos ecossistemas e o seu contributo para as necessidades
humanas, bem como a importância da ciência e da tecnologia na sua conservação.

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

 Distinguir catástrofes de origem natural de catástrofe de origem antrópica, identificando as causas
das principais catástrofes de origem antrópica e valorizando saberes de outras disciplinas.
 Explicar o modo como a poluição, a desflorestação, os incêndios e as invasões biológicas podem afetar
os ecossistemas.
 Interpretar a influência de alguns agentes poluentes nos ecossistemas, partindo de problemáticas
locais ou regionais e analisando criticamente os resultados obtidos.
 Discutir medidas que diminuam os impactes das catástrofes de origem natural e de origem antrópica
nos ecossistemas, em geral, e nos ecossistemas da zona envolvente da escola, em particular.

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

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J
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Aprendizagens Essenciais
Domínio/Tema

2

Recursos Naturais
(13%)

Ordenamento e
Gestão do
Território
(10%)

Resíduos
(8%)

Riscos e benefícios
das inovações
científicas e
tecnológicas

Conhecimentos, capacidades e atitudes

Descritores do Perfil do
Aluno

3

 Distinguir recursos energéticos de recursos não energéticos e recursos renováveis de recursos não
renováveis.
 Caracterizar diferentes formas de exploração dos recursos naturais, indicando as principais
transformações dos recursos naturais.
 Discutir os impactes da exploração/transformação dos recursos naturais e propor medidas de
redução dos mesmos e de promoção da sua sustentabilidade.
 Relacionar o papel dos instrumentos de ordenamento e gestão do território com a proteção e a
conservação da Natureza.
 Sistematizar informação relativa a Áreas Protegidas em Portugal e no mundo, explicitando medidas
de proteção e de conservação das mesmas.
 Identificar algumas associações e organismos públicos de proteção e conservação da Natureza
existentes em Portugal.

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

 Explicar a importância da recolha, do tratamento e da gestão sustentável de resíduos e propor
medidas de redução de riscos e de minimização de danos na contaminação da água procedente da
ação humana.
 Relacionar a gestão de resíduos e da água com a promoção de um desenvolvimento sustentável.

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

 Analisar criticamente os impactes ambientais, sociais e éticos de casos de desenvolvimento científico
e tecnológico no desenvolvimento sustentável e na melhoria da qualidade de vida das populações
humanas.

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

(3%)
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Amares, 17 de julho de 2019

Coordenador(a) de Departamento/ 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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