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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

Disciplina de Físico-Química, 7º ano I Ano letivo 2022/2023 
 

 
Os critérios de avaliação da disciplina de Físico-Química do ensino regular, que aqui se apresentam, 

pretendem dar cumprimento ao disposto no DL 55/2018, de 6 de julho, artigo 3.º, alínea d), assim como no artigo 
17.º, ponto 2, concomitantemente com o artigo 22.º, ponto 3 e com a Portaria n.º223-A/2018 de 3 de agosto. 
Tendo por base este enquadramento, realça-se que as Aprendizagens Essenciais constituem as orientações 
curriculares de base na planificação, realização e avaliação do ensino e aprendizagem.  

No Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO), documento de referência que assegura a 
coerência do sistema de educação e dá sentido à escolaridade obrigatória, pode ler-se que “(…) todos os saberes 
são orientados por princípios, valores e por uma visão explícitos (…)” (pág. 8). Associadas aos Valores, que se 
expressam através de atitudes, condutas e comportamentos (Quadro III), afiguram-se as Áreas de Competência 
(Quadro I) - combinações de conhecimentos, capacidades e atitudes, centrais no PASEO.  

Cada área curricular contribui para o desenvolvimento de todas as Áreas de Competência consideradas no 
Perfil dos Alunos, daí que envolvam múltiplas competências, teóricas e práticas. Os descritores (Quadro II) 
referem-se a capacidades e atitudes a promover, visando construir as competências previstas no Perfil dos Alunos.  

O desenvolvimento destas literacias múltiplas é alcançado a partir da mobilização de “técnicas, 
instrumentos e procedimentos diversificados e adequados” (DL 55/2018, art.º 23, ponto 1, b)), tendo em conta os 
descritores/ano de escolaridade e as áreas de competências que se pretendem desenvolver, garantindo uma 
avaliação formativa sistemática que culmine numa avaliação sumativa no final do período/ano letivo. 

 

Quadro I: Áreas de Competência do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 
Quadro II: Descritores do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 
 

Descritores do Perfil do Aluno 
Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  

(A, B, G, I, J)  

Criativo  

(A, C, D, J)  
Crítico/Analítico  

(A, B, C, D, G)  
Questionador/ 
Investigador  

(A, C, D, F, G, I, J)  

Respeitador da 
diferença/ do outro  

(A, B, E, F, H)  

Sistematizador/ 
organizador  

(A, B, C, I, J)  

Comunicador / 
Interventor  

(A, B, D, E, G, H, 
I)  

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)  

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas) 

 

 
Quadro III: Valores e atitudes previstos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIA 

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. 

VALORES  
a) Responsabilidade e integridade; b) Excelência e exigência; c) Curiosidade, reflexão e 

inovação; d) Cidadania e participação; e) Liberdade 

Atitudes 

a) 
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. 

b) 
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. 

c) 
Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas 
soluções e aplicações. 

d) 
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. 

e) 
Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na 
equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no bem comum. 
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EXPRESSÃO DA MENÇÃO SUMATIVA 

Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 
O aluno desenvolveu, na 
globalidade, as aprendizagens 
específicas no âmbito do 
tema/domínio, destacando-se 
pelos progressos evidenciados ao 
nível das múltiplas competências 
contempladas no Perfil dos alunos. 

O aluno desenvolveu grande parte 
das aprendizagens específicas no 
âmbito do tema/domínio, 
evidenciando muitos progressos 
ao nível das múltiplas 
competências contempladas no 
Perfil dos alunos. 

O aluno desenvolveu parte das 
aprendizagens específicas no 
âmbito do tema/domínio, 
evidenciando alguns progressos ao 
nível das múltiplas competências 
contempladas no Perfil dos alunos. 

O aluno não desenvolveu a maioria 
das aprendizagens específicas no 
âmbito do tema/domínio, não 
evidenciando progressos ao nível das 
múltiplas competências 
contempladas no Perfil dos alunos. 

O aluno não desenvolveu as 
aprendizagens específicas no 
âmbito do tema/domínio, não 
evidenciando progressos ao nível 
das múltiplas competências 
contempladas no Perfil dos alunos. 

 

TEMA/DOMÍNIO 
(PONDERAÇÃO) 

SUBTEMA/ 
SUBDOMÍNIO 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS/PERFIL DO ALUNO RELATIVO A 

CONHECIMENTOS - CAPACIDADES – ATITUDES a) 

 

 
 

CRITÉRIOS b) 

 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLHA DE INFORMAÇÃO 
c) 

Espaço 
(35%) 

Universo e 
distâncias no 

Universo 
 

 
- Descrever a organização dos corpos celestes, localizando a Terra no Universo. 
- Estabelecer relações (diagramas/mapas) entre as diferentes estruturas do Universo através da recolha de informação 
em fontes diversas e apresentar as conclusões.  
- Expressar-se com clareza e correção relativamente à origem e evolução do Universo (teoria do Big Bang).  
- Identificar os instrumentos de observação adequados à escala espacial e relacionar com a evolução do conhecimento 
acerca do universo. 
- Interpretar o significado das unidades de distância adequadas às várias escalas do Universo, designadamente ua e a.l. 
- Utilizar a tecnologia (calculadora, computador, tablet) como instrumentos de trabalho. 

Conhecimento 

 

 

 

 

 

 

Comunicação  

 

 

 

 

 

 

 

Participação 

Ficha de avaliação 

 

 

 

 

 

 

Questão-aula (orais ou 
escrita) 

 

 

 

 

 

 

Sistema Solar 
 

- Interpretar informação sobre planetas do sistema solar na forma de tabelas, gráficos, textos, entre outros. 
- Refletir em grupo/turma sobre as semelhanças e diferenças entre os planetas (dimensão, constituição, localização, 
períodos de translação e rotação).  
- Relacionar o conhecimento proveniente de outras áreas do saber com o facto de a Terra ser um planeta com vida. 
- Relacionar os períodos de translação dos planetas com a distância ao Sol.  
- Construir modelos do sistema solar, usando escalas adequadas, discutindo sobre as vantagens e as limitações dos 
modelos construídos. 
 

 

A Terra, a Lua e 
as forças 
gravíticas 

 
 
 
 
 

- Interpretar fenómenos como: sucessão dos dias e das noites, estações do ano, fases da Lua e eclipses.  
- Medir o comprimento de uma sombra ao longo do dia e traçar um gráfico desse comprimento em função do tempo. 
- Discutir, em grupo, quanto ao paralelismo da experiência com os relógios de sol. 
- Caracterizar a força gravítica reconhecendo os seus efeitos, representando-a em diferentes locais da superfície da Terra. 
- Distinguir peso e massa de um corpo, relacionando-os a partir de uma atividade experimental.  
- Relacionar a diminuição do peso de um corpo com o aumento da sua distância ao centro da Terra, partindo dos 
conhecimentos adquiridos e do espírito crítico. 
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- Colaborar com o grupo, partilhando e respeitando ideias, saberes e construindo novo conhecimento. 
- Mobilizar e aplicar conhecimentos interdisciplinares já adquiridos tendo como finalidade o cálculo de grandezas. 
- Comunicar resultados de atividades laboratoriais oralmente ou por escrito, usando vocabulário científico/específico. 

- Selecionar, organizar e produzir informação/materiais, usando diferentes instrumentos de pesquisa e trabalho, podendo 

haver mobilização de informação/conhecimentos do quotidiano. 

 

 

 

 

 

Investigação 

 

 

 

 

Pensamento crítico  

 

 

 

 

Colaboração 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidade 

 

 

 

 

Relatório científico 
orientado 

 

 

 

 

Mapas de conceitos 

 

 

 

 

Trabalho de pesquisa 

 

 

 

 

Trabalho de projeto 

 

 

Trabalho de 
Grupo/individual 

 

 

 

 

 

Apresentação oral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiais 
(50%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constituição do 
mundo material 

 

- Identificar critérios para classificar a variedade de materiais, distinguindo-os e agrupando-os com base em propriedades 

comuns, mobilizando conhecimentos já adquiridos. 

- Pesquisar/selecionar informação acerca do uso excessivo dos recursos naturais e a sua implicação negativa para a 

sustentabilidade do planeta, usando pensamento crítico. 

- Concluir que os materiais são recursos limitados e que é necessário usá-los bem, reutilizando-os e reciclando-os, numa 

perspetiva interdisciplinar.  

Substâncias e 
misturas 

 

- Inferir que a maior parte dos materiais são misturas de substâncias, recorrendo à análise de rótulos de diferentes 

materiais.  

- Ler corretamente os rótulos nas embalagens retirando informação como: sua constituição e/ou normas de utilização.  

 - Organizar esquematicamente numa tabela a constituição de alguns materiais de uso diário. 

- Distinguir, através de um trabalho laboratorial, misturas homogéneas de misturas heterogéneas e substâncias miscíveis 

de substâncias imiscíveis. 

- Classificar materiais como substâncias ou misturas, misturas homogéneas ou misturas heterogéneas, a partir de 

informação selecionada.  

- Distinguir os conceitos de solução, soluto e solvente bem como solução concentrada, diluída e saturada, recorrendo a 

atividades laboratoriais.  

- Caracterizar qualitativamente uma solução. 

- Determinar a concentração em massa (C=m/v). 

- Preparar, laboratorialmente, soluções aquosas com uma determinada concentração, em massa, a partir de um soluto 

sólido. 

- Elaborar procedimentos experimentais. 

- Selecionar o material de laboratório, as operações a executar, reconhecendo as regras e sinalética de segurança 

necessárias. 

- Manusear corretamente e em segurança o material de laboratório de forma a garantir uma correta execução das 

atividades.  

Transformações 
físicas e 
químicas 

 

- Distinguir transformações físicas de químicas, através de exemplos do quotidiano.  

- Aplicar os conceitos de fusão/solidificação, ebulição/condensação e evaporação na interpretação de situações do dia a 

dia e do ciclo da água, numa perspetiva interdisciplinar. 

- Identificar em contexto laboratorial transformações químicas através da junção de substâncias, por ação mecânica, do 

calor, da luz, e da eletricidade. 
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- Distinguir, experimentalmente e a partir de informação selecionada, reagentes e produtos da reação e designar uma 

transformação química por reação química. 

- Representar a reação química por “equações” de palavras.  

Relacionamento 

interpessoal 

 

 

 

Organização 

 

 

 

 

Autonomia 

 

 

 

 

 

Execução 

 

 

 

 

 

Criatividade 

 

 

 

 

 

 

Debate 

 

 

 

 

 

Grelha de 
autorregulação e de 

autoavaliação 

 

 

 

 

 

Grelhas de 
observação/registos 

 

 

 

 

Trabalho prático 

 

 

 
Propriedades 

físicas e 
químicas dos 

materiais 

- Debater a partir de informação selecionada, a importância da síntese química na produção de novos e melhores 

materiais, de uma forma mais económica e ecológica.  

- Reconhecer que (a uma dada pressão) a fusão e a ebulição de uma substância ocorrem a uma temperatura bem definida.  

- Construir e interpretar tabelas e gráficos temperatura-tempo, identificando temperaturas de fusão e de ebulição de 

substâncias e concluindo sobre os estados físicos a uma dada temperatura. 

- Manifestar-se criticamente, relativamente ao desaparecimento dos glaciares, aplicando conhecimentos adquiridos. 

- Relacionar o ponto de ebulição com a volatilidade das substâncias. 

- Compreender o conceito de massa volúmica e efetuar cálculos com base na sua definição. 

- Determinar, laboratorialmente, massas volúmicas de materiais sólidos e líquidos usando técnicas básicas.  

- Construir conhecimento em conjunto partindo de fenómenos que ocorrem no dia a dia devido aos materiais possuírem 

densidades diferentes. 

- Constatar, recorrendo a valores tabelados, que o grau de pureza de uma substância pode ser aferido através dos pontos 

de fusão e de ebulição ou da massa volúmica.  

- Executar, laboratorialmente, testes químicos simples para detetar água, amido, glicose, dióxido de carbono e oxigénio.  

- Justificar, a partir de informação selecionada, a importância das propriedades físico-químicas na análise química e na 

qualidade de vida. 

 
Separação das 
substâncias de 
uma mistura 

- Identificar técnicas para separar componentes de misturas homogéneas e heterogéneas e efetuar a separação usando 

técnicas laboratoriais básicas. 

- Pesquisar a aplicação de técnicas de separação necessárias no tratamento de águas para consumo e de efluentes e a 

sua importância para o equilíbrio dos ecossistemas e qualidade de vida, comunicando com clareza e rigor as conclusões. 

- Colaborar com o grupo, partilhando e respeitando ideias, saberes e construindo novo conhecimento. 
- Mobilizar e aplicar conhecimentos interdisciplinares já adquiridos tendo como finalidade o cálculo de grandezas. 
- Comunicar resultados de atividades laboratoriais oralmente ou por escrito, de forma clara e rigorosa, usando vocabulário 

científico/específico. 

- Analisar criticamente conclusões /ou observações, reformulando, se necessário, as estratégias adotadas. 

- Participar, ativamente nas atividades e/ou iniciativas que se constituem como exercício de cidadania no âmbito de 

desafios propostos.  

- Selecionar, organizar e produzir informação/materiais, usando diferentes instrumentos de pesquisa e trabalho, podendo 

haver mobilização de informação/conhecimentos do quotidiano. 
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Energia 
(15%) 

 
Fontes de 
energia e 

transferências 
de energia 

- Tomar consciência que as fontes de energia são um ponto de partida para conseguirmos realizar as atividades de que 
dependemos. 
- Mobilizar conhecimentos anteriores e experiências do quotidiano para identificar sistemas que são fontes ou recetores 
de energia. 
- Indicar o sentido de transferência da energia entre sistemas e concluir que a energia se conserva.  
- Identificar diversos processos de transferência de energia (condução, convecção e radiação) no dia a dia. 
- Manifestar-se criticamente relativamente à utilização racional da energia. 
- Distinguir fontes de energia renováveis de não renováveis. 
- Analisar textos, simulações, vídeos com diferentes perspetivas relativas ao uso das fontes de energia: económicas, 
ambientais, culturais concebendo e sustentando um ponto de vista próprio. 
- Desenvolver em grupo e de uma forma criativa, pequenos projetos no âmbito da problemática ambiental, mobilizando 
conhecimentos de outras áreas do saber. 
- Distinguir temperatura de calor, relacionando-os através de exemplos partilhados com o grupo turma. 
 
- Colaborar com o grupo, partilhando e respeitando ideias, saberes e construindo novo conhecimento. 
- Participar, ativamente nas atividades e/ou iniciativas que se constituem como exercício de cidadania no âmbito de 

desafios propostos.  

- Selecionar, organizar e produzir informação/materiais, usando diferentes instrumentos de pesquisa e trabalho, podendo 

haver mobilização de informação/conhecimentos do quotidiano. 

Domínio de materiais e 

técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observações 
a) As atitudes dos alunos devem estar articuladas com os valores do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 
b) Cada área disciplinar deve definir os critérios específicos, tendo como referência os critérios transversais.  Os critérios que integrarem as rubricas devem ser simples e traduzir os aspetos relevantes que vão ser 
avaliados por essa tarefa. 
c) Sempre que possível, em cada período, com propósitos de classificação, devem ser utilizados instrumentos de recolha de informação de três tipologias diferentes. Estes devem ser discutidos (no âmbito das 
orientações de cada área disciplinar), adequando-os ao perfil dos alunos, de acordo com o plasmado no D.L. n.º 54/2018. 

 

 

 


