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Ano letivo 2019/2020

- Localiza, em relação a um ponto
de referência, elementos naturais
e humanos do meio local.

-Sistematiza conhecimentos de
unidades/convenções temporais
e de factos significativos da
história do seu país, da sua
comunidade, de si próprio e da
sua família

 - Interpreta fontes diversas de
informação

- Descreve, em termos gerais, a
constituição do Universo e a
constituição do sistema solar.

-Conhece e aplica
facilmente as
aprendizagens em
novos contextos.

- Tem facilidade em
organizar e
transmitir
informação.

-Conhece e
aplica as
aprendizagens
em novos
contextos.

- Organiza e
transmite
informação.

 -Conhece e
aplica algumas
aprendizagens
em novos
contextos.

- Organiza e
transmite
informação de
forma razoável.

-Não conhece nem
aplica as
aprendizagens em
novos contextos.

-Não organiza nem
transmite a
informação.

 -Observação Direta

-Exposições orais

-Trabalhos individuais/
em grupo

-Trabalhos de pesquisa

-Trabalho experimental

-Grelhas
Observação/registo

-Questões de Aula

-Fichas de Trabalho

- Fichas de Avaliação

- Utiliza adequadamente diversas
formas de comunicação e

-Evidencia os
desempenhos

-Evidencia os
desempenhos
descritos.

-Evidencia os
desempenhos

-Observação Direta

-Exposições orais
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expressão relacionadas com o
meio natural e social.

 - Sistematiza as modificações
ocorridas no seu corpo.

 - Caracteriza modificações que
ocorrem nos seres vivos e
relaciona-as com manifestações
de vida.

- Demonstra conhecimento e
aplica normas e cuidados de
saúde e segurança, a nível
individual e comunitário, com
vista ao equilíbrio natural.

descritos com
segurança.

- Tem facilidade em
organizar e
transmitir
informação.

- Organiza e
transmite
informação.

descritos de
forma razoável.

- Organiza e
transmite
informação de
forma razoável.

-Não evidencia os
desempenhos
descritos.

-Não organiza nem
transmite a
informação.

-Trabalhos individuais/
em grupo

-Trabalhos de pesquisa

-Trabalho experimental

-Grelhas
Observação/registo

-Questões de Aula

-Fichas de Trabalho

- Fichas de Avaliação

- Desenvolve competências e
adquire conhecimentos em
ciências experimentais

- Mobiliza e faz uso
crítico das
aprendizagens de
forma empenhada e
assertiva.

- Mobiliza e faz
uso crítico das
aprendizagens
de forma
empenhada.

-Mobiliza e faz
uso crítico das
aprendizagens
de forma
suficiente.

-Não mobiliza nem
faz uso crítico das
aprendizagens.

-Observação Direta

-Exposições orais

-Trabalhos individuais/
em grupo

-Trabalhos de pesquisa
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-Reflete sobre os
temas,
apresentando
conclusões e
propondo soluções.

-Reflete sobre os
temas,
apresentando
algumas
conclusões e
soluções.

-Apresenta
alguma
dificuldade em
refletir sobre os
temas e em
apresentar
soluções e
conclusões.

-Não reflete sobre
os temas nem
apresenta
soluções e
conclusões.

-Trabalho experimental

-Grelhas
Observação/registo

-Questões de Aula

-Fichas de Trabalho

- Fichas de Avaliação

- Deteta alterações nas
características naturais do
território.

-Conhece e aplica
facilmente as
aprendizagens em
novos contextos.

-Conhece e
aplica as
aprendizagens
em novos
contextos.

-Conhece e
aplica algumas
aprendizagens
em novos
contextos.

-Não conhece nem
aplica as
aprendizagens em
novos contextos.

-Observação Direta

-Exposições orais

-Trabalhos individuais/
em grupo

-Trabalhos de pesquisa
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-Reflete sobre os
temas,
apresentando
conclusões e
propondo soluções.

-Reflete sobre os
temas,
apresentando
algumas
conclusões e
soluções.

-Apresenta
alguma
dificuldade em
refletir sobre os
temas e em
apresentar
soluções e
conclusões.

-Não reflete sobre
os temas nem
apresenta
soluções e
conclusões.

-Trabalho experimental

-Grelhas
Observação/registo

-Questões de Aula

-Fichas de Trabalho

- Fichas de Avaliação


