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                                                                                   Critérios de avaliação por disciplina – Ciências Naturais  6º ano 
 

Domínios das Aprendizagens  
         Essenciais 

 
PROCESSOS VITAIS COMUNS AOS SERES VIVOS 

                                       

Agressões do meio e 
integridade do organismo 

 

48 aulas 20 aulas 

Ponderações dos Domínios                                                          80 % 20 % 

Ponderações dos Critérios Transversais nas Tarefas Níveis de Desempenho 

CRITÉRIOS Muito Bom 
5 

4 Suficiente 
3 

2 Insuficiente 
1 

 
Conhecimento 

(60%) 

Aquisição de  
Conhecimentos 

• Compreende todos os 
conteúdos/Aprendizagens 
Essenciais abordados nas 
aulas. 
• Relaciona eficazmente os 
conhecimentos com outros da 
própria disciplina e/ou de 
outras áreas disciplinares. 
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• Compreende pelo menos 
metade dos 
conteúdos/Aprendizagens 
Essenciais abordados nas aulas. 

• Relaciona com alguma eficácia os 

conhecimentos com outros da 
própria disciplina e/ou de outras 
áreas disciplinares. 
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•Não compreende os 

conteúdos/Aprendizagens 
Essenciais abordados nas aulas. 

•Não relaciona os conhecimentos 
com outros da própria disciplina 
e/ou de outras áreas disciplinares. 
• 

Mobilização/Aplicação 
 de conhecimentos 

•Aplica de forma 
contextualizada os 
conhecimentos/ 
Aprendizagens Essenciais 
aprendidos a novas situações 
apresentadas. 
•Executa com facilidade 
exercícios práticos sobre os 
conteúdos abordados. 

• Aplica com alguma 
dificuldade os 
conhecimentos/Aprendizagens 
Essenciais aprendidos a novas 
situações apresentadas. 
• Executa com alguma dificuldade 
exercícios práticos sobre os 
conteúdos abordados. 

• Não aplica os 
conhecimentos/Aprendizagens 
Essenciais aprendidos, a   novas 
situações apresentadas. 
• Não executa os exercícios 
práticos  sobre os conteúdos 
abordados. 

Comunicação 
(20%) 

Adequação Discursiva • Exprime-se de forma sempre 
clara e correta, oralmente e 
por escrito. 

• Exprime-se de forma clara e 
correta, oralmente e por escrito. 
•Argumenta e defende posições. 

• Não se exprime de forma clara e 
correta, oralmente e por escrito. 
•Não argumenta e não defende 
posições. 



•Argumenta sempre e defende 
posições. 

  

Apresentação 
Discursiva  
da Informação 

•Adota sempre uma postura, 
dicção e entoação corretas, 
captando sempre a atenção do 
auditório. 
• Utiliza as TIC de forma 
proficiente na 
execução/apresentação dos 
trabalhos. 

• Adota uma postura, dicção e 

entoação corretas, captando a 
atenção do auditório. 
•Utiliza satisfatoriamente as TIC na 

execução/apresentação dos 
trabalhos. 

• Não adota uma postura, dicção e 

entoação corretas, não captando a 
atenção do auditório. 
•Não utiliza as TIC na 

execução/apresentação dos 
trabalhos. 

 
 

Colaboração/Participação 
(20%) 

Autoavaliação • Realiza sempre processos de 
autorregulação, revisão e 
melhoria do trabalho após 
feedback. 

• Realiza frequentemente 

processos de autorregulação, 
revisão e melhoria do trabalho 
após feedback. 

• Não realiza processos de 

autorregulação, revisão e melhoria 
do trabalho após feedback. 

Responsabilidade • Esforça-se sempre por ser 
autónomo na realização das 
tarefas propostas. 
• Age sempre 
democraticamente com os 
colegas e professores, 
respeitando sempre a 
liberdade de cada um. 

• Esforça-se algumas vezes por 

ser autónomo na realização das 
tarefas propostas. 
• Nem sempre age 
democraticamente com os colegas 
e professores, e nem sempre 
respeita a liberdade de cada um. 
 

• Não se esforça por ser 

autónomo na realização das 
tarefas propostas. 
• Não age democraticamente com 
os colegas e professores, e não 
respeita a liberdade de cada um. 
 

 
Iniciativa/Espírito 
Crítico 

• Mostra sempre interesse, 
criatividade, quer sempre 
aprender mais e procura 
melhorar seguindo        as indicações 
do professor. 
• Mostra sempre vontade em 
fazer o trabalho bem  feito, 
com rigor e é perseverante 
perante as dificuldades, não 
desistindo. 

• Mostra algum interesse, 

criatividade, e nem sempre quer 
aprender mais e nem sempre 
procura melhorar seguindo       as 
indicações do professor. 
• Mostra alguma vontade em fazer 
o trabalho bem feito, com rigor e é 
pouco perseverante perante as 
dificuldades, desistindo algumas 
vezes. 
 

•Não mostra interesse, 

criatividade, não quer aprender 
mais e nem procura melhorar 
seguindo       as indicações do professor. 
• Não mostra vontade em fazer o 
trabalho bem feito, com rigor e não  
é perseverante perante as 
dificuldades, desistindo sempre. 
 

 



Nota: Os seguintes procedimentos serão obrigatoriamente registados nos sumários. 

 
Detalhes relativos à avaliação 
 

 Deverá realizar-se um momento de avaliação de diagnóstico com recurso a um teste escrito. Os restantes momentos de avaliação de diagnóstico 
poderão ser orais  

 Antes de cada elemento de avaliação sumativa com carater classificativo, deverá existir um momento de avaliação formativa com distribuição de 
feedback individual 

 Aplicação de, pelo menos, 2 momentos de auto e coavaliação, por semestre 
 Elementos de avaliação sumativa previstos 

 

1.º semestre 2.º semestre 

 
 - 2 testes de avaliação  
 - 1atividade experimental de Ciências Naturais, com rubrica de avaliação  
 - 1 trabalho de grupo, com rubrica de avaliação 

 
- 2 testes de avaliação 
- 1atividade experimental de Ciências Naturais, com rubrica de avaliação 
- 1 trabalho de grupo, com rubrica de avaliação 
 

 
 

 


