
Nível	de	proficiência Nível	de	proficiência	 Nível	de	proficiência	 Nível	de	proficiência Nível	de	proficiência	
	E D C 	B A

Desempenho	 Desempenho	 Desempenho	 Desempenho Desempenho	

Fraco Insuficiente Suficiente Bom Muito	Bom

-	Distingue	ambiente	
terrestre	de	ambiente	
aquático.

-	Indica	um	ou	dois	dos	três	
fatores	que	permitam	
considerar	a	Terra	um	planeta	
com	vida.

	Indica	os	três	fatores	que	
permitam	considerar	a	Terra	
um	planeta	com	vida.

-	Distingue	ambientes	
terrestres	de	ambientes	
aquáticos,	com	base	na	
exploração	de	documentos	
diversificados.	

-	Relaciona	os	impactes	da	
destruição	de	habitats	com	as	
ameaças	à	continuidade	dos	
seres	vivos.	

-	Enumera	uma	ou	duas	das	
três	subdivisões	da	Biosfera.

-	Enumera	as	três	subdivisões	
da	Biosfera.	

-	Caracteriza	alguns	habitats	
existentes	na	região	onde	a	
escola	se	localiza.	

-	Indica	dois	habitats	
existentes	na	região	onde	a	
escola	se	localiza.	

Critérios	de	Avaliação	(Níveis	de	Desempenho)

Disciplina:	Ciências	Naturais Ciclo	de	ensino:		2º	ciclo

Tema Conteúdo

Níveis	de	desempenho	–	descritores

Os	níveis	de	desempenho	estão	inclusos	uns	nos	outros

Ano	de	escolaridade:	5º	ano

A	Terra	como	um	
planeta	especial

A	água,	o	ar,	as	
rochas	e	o	solo	–	

materiais	
terrestres



-	Sugere	uma	medida	que	
contribua	para	promover	a	
conservação	da	Natureza.

-	Sugere	duas	medidas	que	
contribuam	para	promover	a	
conservação	da	Natureza.	

-	Sugere	três	medidas	que	
contribuam	para	promover	a	
conservação	da	Natureza.	

-	Sugere	mais	que	três	
medidas	que	contribuam	para	
promover	a	conservação	da	
Natureza.	

-	Apresenta	a	definição	de	
solo.	

-	Indica	uma	ou	duas	funções	
do	solo.	

-	Indica	três	funções	do	solo.	

-	Identifica	um	dos	
componentes	do	solo.

-	Identifica	dois	ou	três	dos	
quatro	componentes	do	solo.

-	Identifica	os	componentes	e	
as	propriedades	do	solo	com	
base	em	atividades	práticas	
laboratoriais.-	Identifica	um	dos	quatro	

diferentes	tipos	de	solo	
existentes.

-	Identifica	dois	ou	três	dos	
quatro	diferentes	tipos	de	
solo	existentes,	tendo	por	
base	as	suas	propriedades.

-	Identifica	os	quatro	
diferentes	tipos	de	solo	tendo	
por	base	as	suas	propriedades.

-	Identifica	um	ou	dois	agentes	
biológicos	e	atmosféricos	que	
contribuem	para	a	formação	
do	solo.

-	Identifica	os	agentes	
biológicos	e	atmosféricos	que	
contribuem	para	a	formação	
do	solo.

-	Descreve	o	papel	dos	agentes	
biológicos	e	dos	agentes	
atmosféricos	na	génese	dos	
solos.	

-	Identifica	os	horizontes	de	
um	solo	maduro.

-	Identifica	uma	medida	de	
conservação	do	solo.

-	Identifica	duas	medidas	de	
conservação	do	solo.

-	Identificar	três	medidas	de	
conservação	do	solo.

-	Relacionar	a	conservação	do	
solo	com	a	sustentabilidade	da	
agricultura.	

-	Associar	alguns	métodos	e	
instrumentos	usados	na	
agricultura	ao	avanço	científico	
e	tecnológico.	

-	Identifica	uma	rocha -	Apresenta	a	definição	de	
rocha.

-	Apresenta	uma	definição	de	
rocha	e	de	mineral.	

A	Terra	como	um	
planeta	especial

O	solo	é	um	
material	terrestre	
de	suporte	de	vida

A	importância	das	
rochas	e	dos	
minerais

A	água,	o	ar,	as	
rochas	e	o	solo	–	

materiais	
terrestres



-	Distingue	diferentes	grupos	
de	rochas,	com	base	em	
algumas	propriedades.	

-	Distingue	diferentes	grupos	
de	rochas,	com	base	em	
algumas	propriedades,	
utilizando	chaves	dicotómicas	
simples.	-	Reconhece	a	existência	de	

minerais	na	constituição	das	
rochas,	com	base	na	
observação	de	amostras	de	
mão.	-	Refere	aplicações	de	duas	

rochas	e	dois	minerais	em	
diversas	atividades	humanas.	

-	Refere	aplicações	das	rochas	
e	dos	minerais	em	diversas	
atividades	humanas.	

-	Discute	a	importância	dos	
minerais,	das	rochas	e	do	solo	
nas	atividades	humanas,	com	
exemplos	locais	ou	regionais.

-	Conhece	o	ciclo	
hidrológico.

-	Conhece	o	ciclo	hidrológico	e	
identifica	algumas	das	suas	
fases.

-	Representa	a	distribuição	da	
água	no	planeta,	com	recurso	
ao	ciclo	hidrológico.	

-	Refere	a	disponibilidade	de	
água	doce	(à	superfície	e	
subterrânea)	na	Terra,	a	partir	
de	informação	sobre	o	
volume	total	de	água	
existente.-	Indica	uma	fonte	de	

poluição	e	de	
contaminação	da	água.	

-	Identifica	até	três	das	cinco	
propriedades	da	água,	com	
base	em	atividades	prática	
laboratoriais.

-	Identifica	as	cinco	
propriedades	da	água,	com	
base	em	atividades	práticas	
laboratoriais.

-	Apresenta	exemplos	que	
evidenciem	a	existência	de	
água	em	todos	os	seres	vivos,	
através	da	consulta	de	
documentos	diversificados.

-	Explica	a	importância	da	
composição	da	água	para	a	
saúde	do	ser	humano,	a	partir	
da	leitura	de	rotulagem.		

-	Descreve	uma	função	da	
água	nos	seres	vivos.

-	Descrever	duas	funções	da	
água	nos	seres	vivos.	

A	importância	das	
rochas	e	dos	
minerais

A	importância	da	
água	para	os	seres	

vivos.

A	água,	o	ar,	as	
rochas	e	o	solo	–	

materiais	
terrestres



-	Refere	o	papel	do	flúor	na	
saúde	oral.

-	Lê	e	interpreta	o	rótulo	de	
uma	garrafa	de	água.

-	Classifica	os	tipos	de	água	
própria	para	consumo	(água	
potável	e	água	mineral)	e	os	
tipos	de	água	imprópria	para	
consumo	(água	salobra	e	água	
inquinada).

-	Distingue	água	própria	para	
consumo	(potável	e	mineral)	
de	água	imprópria	para	
consumo	(salobra	e	
inquinada),	analisando	
questões	problemáticas	locais,	
regionais	ou	nacionais.

-	Propor	medidas	que	visem	
garantir	a	sustentabilidade	da	
água	própria	para	consumo.	

-	Discute	a	importância	da	
gestão	sustentável	da	água	ao	
nível	da	sua	utilização,	
exploração	e	proteção,	com	
exemplos	locais,	regionais,	
nacionais	ou	globais.

-	Indica	duas	fontes	de	
poluição	e	de	contaminação	
da	água.	

-	Indicar	três	fontes	de	
poluição	e	de	contaminação	
da	água.		

-	Explica	as	consequências	da	
poluição	e	da	contaminação	da	
água.	

-	Identifica	duas	
consequências	da	poluição	e	
da	contaminação	da	água.	

-	Distinguir	a	função	da	
Estação	de	Tratamento	de	
Águas	da	função	da	Estação	
de	Tratamento	de	Águas	
Residuais.	

-	Define	atmosfera.

-	Refere	uma	ou	duas	funções	
da	atmosfera	terrestre.	

-	Refere	as	três	funções	da	
atmosfera	terrestre.

-	Explica	a	importância	das	
funções	da	atmosfera	e	de	
alguns	

A	importância	da	
atmosfera	para	os	

seres	vivos

A	importância	da	
água	para	os	seres	

vivos.

A	água,	o	ar,	as	
rochas	e	o	solo	–	

materiais	
terrestres



-	Identifica	três	das	seis	
propriedades	do	ar,	com	basa	
em	atividades	práticas.

-		Identifica	as	propriedades	
do	ar	e	de	alguns	dos	seus	
constituintes,	com	base	em	
atividades	práticas.	

-	Identifica	as	propriedades	do	
ar	e	os	seus	constituintes,	
explorando	as	funções	que	
desempenham	na	atmosfera	
terrestre.

-	Nomeia	um	dos	três	
principais	constituintes	do	ar.

-	Nomeia	os	principais	gases	
constituintes	do	ar.	

-	Refere	uma	atividade	
humana	que	contribuí	para	
a	contaminação	do	ar.

-	Refere	duas	atividades	
humanas	que	contribuem	para	
a	poluição	do	ar.

-	Refere	três	atividades	
humanas	que	contribuem	
para	a	poluição	do	ar.	

-		Explica	as	consequências	da	
poluição	do	ar.

-	Analisa	a	evolução	da	
qualidade	do	ar,	incluindo	o	
Índice	de	Qualidade	do	Ar,	
com	base	em	dados	da	
Agência	Portuguesa	do	
Ambiente.	

-	Sugere	uma	medida	que	
contribua	para	a	
preservação	de	um	índice	
elevado	de	qualidade	do	
ar.

-	Sugere	três	medidas	que	
contribuem	para	a	
preservação	de	um	índice	
elevado	de	qualidade	do	ar.

-	Sugere	cinco	medidas	que	
contribuem	para	a	
preservação	de	um	índice	
elevado	de	qualidade	do	ar.	

-	Argumenta	acerca	dos	
impactos	das	atividades	
humanas	na	qualidade	do	ar	e	
sobre	medidas	que	contribuam	
para	a	sua	preservação,	com	
exemplos	locais,	regionais,	
nacionais	ou	globais	e	
integrando	saberes	de	outras	
disciplinas.

-	Apresenta	exemplos	de	
meios	onde	vivem	animais.

-	Descreve	a	importância	do	
meio	na	vida	dos	animais.	

-	Caracteriza	alguma	da	
biodiversidade	existente	a	nível	
local,	regional	e	nacional,	
apresentando	exemplos	de	
relações	entre	fauna	e	os	
diferentes	habitats.

A	importância	da	
atmosfera	para	os	

seres	vivos

Diversidade	nos	
animais

Diversidade	de	
seres	vivos	e	

suas	interações	
com	o	meio

A	água,	o	ar,	as	
rochas	e	o	solo	–	

materiais	
terrestres



-	Identifica	a	característica	da	
forma	do	corpo	do	animal.

-	Relaciona	a	característica	da	
forma	do	corpo	do	animal	
com	o	meio	onde	vive.

-	Relaciona	as	características	
(forma	do	corpo,	
revestimento,	órgãos	de	
locomoção)	de	diferentes	
animais	com	o	meio	onde	
vivem.

-	Identifica	o	revestimento	do	
animal.

-	Refere	as	funções	genéricas	
do	revestimento	dos	animais.	

-	Relaciona	o	revestimento	do	
animal	com	o	meio	onde	vive.

-	Identifica	a	locomoção	do	
animal.

-	Relaciona	a	locomoção	do	
animal	com	o	meio	onde	vive.

-	Reconhece	que	os	
animais	têm	regimes	
alimentares	diferentes.

-	Reconhece	os	três	tipos	de	
regime	alimentar	dos	animais	
(carnívoro,	herbívoro	e	
omnívoro).

-	Apresenta	e	relaciona	os	
regimes	alimentares	dos	
animais	com	o	seu	respetivo	
habitat.

-	Relaciona	os	regimes	
alimentares	de	alguns	animais	
com	o	respetivo	habitat,	
valorizando	saberes	de	outras	
disciplinas	(ex.:	História	e	
Geografia	de	Portugal).

-	Descreve	adaptações	
morfológicas	das	aves	e	dos	
mamíferos	à	procura	e	à	
captação	de	alimento,	com	
base	em	documentos	
diversificados.	

-	Relaciona	os	
comportamentos	dos	animais	
na	obtenção	de	alimento	com	
as	caraterísticas	morfológicas	
que	possuem.	

-	Reconhece	que	a	
reprodução	faz	parte	do	
ciclo	de	vida	do	animal.

-	Resume	as	etapas	do	ciclo	de	
vida	de	um	animal.

-	Identifica	os	tipos	de	
reprodução	existentes	nos	
animais.	

-	Associa	a	reprodução	dos	
seres	vivos	com	a	continuidade	
dos	mesmos.	

-	Explica	a	necessidade	da	
intervenção	de	células	sexuais	
na	reprodução	de	alguns	seres	
vivos	e	a	sua	importância	para	a	
evolução	das	espécies.

-Exemplifica	rituais	de	
acasalamento,	com	base	em	
documentos	diversificados.	

Diversidade	nos	
animais

Diversidade	de	
seres	vivos	e	

suas	interações	
com	o	meio



-	Nomeia	as	células	que	
intervêm	na	fecundação.	

-	Distingue	animais	ovíparos,	
de	ovovivíparos	e	de	
vivíparos.	

-	Indica	dois	exemplos	de	
animais	que	passem	por	
metamorfoses	completas	
durante	o	seu	
desenvolvimento.

-	Identifica	as	várias	fases	da	
metamorfose	completa	do	
animal.

-	Interpreta	informação	sobre	
animais	que	passam	por	
metamorfoses	completas	
durante	o	seu	
desenvolvimento.

-	Distingue	metamorfose	
completa	de	metamorfose	
incompleta.

-	Reconhece	alguns	
factores	abióticos.

-	Identifica	os	factores	
abióticos	que	influenciam	o	
comportamento	dos	animais.

-	Reconhece	que	a	água,	a	luz	
e	a	temperatura	influenciam	o	
comportamento	dos	animais,	
através	do	controlo	de	
variáveis	em	laboratório.

-	Descreve	a	influência	da	
água,	da	luz	e	da	temperatura	
no	comportamento	dos	
animais,	através	do	controlo	
de	variáveis	em	laboratório.

Prevê	resultados	em	situações	e	
atividades	
laboratoriais/experimentais

-	Apresenta	três	exemplos	de	
adaptações	morfológicas	e	
comportamentais	dos	animais	
à	variação	de	três	fatores	
abióticos	(água,	luz	e	
temperatura).
-	Apresenta	uma	definição	de	
biodiversidade.	

-	Indica	exemplos	da	
Biodiversidade	animal	
existente	na	Terra,	com	base	
em	documentos	
diversificados.

Diversidade	nos	
animais

Diversidade	de	
seres	vivos	e	

suas	interações	
com	o	meio



-	Identifica	três	habitats	que	
evidenciem	a	biodiversidade	
animal	existente	na	região	
onde	a	escola	se	localiza.	

-	Descreve	três	habitats	que	
evidenciem	a	biodiversidade	
animal	existente	na	região	
onde	a	escola	se	localiza.	

-	Indica	uma	ação	humana	
que	pode	afetar	a	
biodiversidade	animal.

-	Exemplifica	ações	do	ser	
humano	que	podem	afetar	a	
biodiversidade	animal.	

-	Discute	algumas	medidas	
que	visem	promover	a	
biodiversidade	animal.	

-	Conclui	acerca	da	
importância	da	proteção	da	
biodiversidade	animal.

-	Formula	opiniões	críticas	sobre	
ações	humanas	que	
condicionam	a	biodiversidade	e	
sobre	a	importância	da	sua	
preservação.

-	Valoriza	as	áreas	protegidas	
e	o	seu	papel	na	proteção	da	
vida	selvagem

-	Identifica	alguns	meios	onde	
habitam	as	plantas.

-	Reconhece	alguns	
factores	abióticos.

-	Identifica	os	factores	
abióticos	que	influenciam	o	
comportamento	das	plantas.

-	Reconhece	que	a	água,	a	luz	
e	a	temperatura	influenciam	o	
comportamento	das	plantas,	
através	do	controlo	de	
variáveis	em	laboratório.

-	Descreve	a	influência	da	
água,	da	luz	e	da	temperatura	
no	comportamento	das	
plantas,	através	do	controlo	de	
variáveis	em	laboratório.	

-	Prevê	resultados	em	situações	
e	atividades	
laboratoriais/experimentais.

-	Apresenta	três	exemplos	de	
adaptações	morfológicas	e	
comportamentais	das	plantas	
à	variação	dos	três	fatores	
abióticos	(água,	luz	e	
temperatura).
-	Indica	exemplos	da	
Biodiversidade	vegetal	
existente	na	Terra,	com	base	
em	documentos	
diversificados.

-	Descreve	três	habitats	que	
evidenciem	a	biodiversidade	
vegetal	existente	na	região	
onde	a	escola	se	localiza.	

-	Caracteriza	alguma	da	
biodiversidade	existente	a	nível	
local,	regional	e	nacional,	
apresentando	exemplos	de	
relações	entre	a	flora	os	
diferentes	habitats.

Diversidade	nos	
animais

Diversidade	de	
seres	vivos	e	

suas	interações	
com	o	meio

Diversidade	nas	
plantas



-	Indica	uma	ação	humana	
que	pode	afetar	a	
biodiversidade	vegetal.

-	Exemplifica	ações	do	ser	
humano	que	podem	afetar	a	
biodiversidade	vegetal.	

-	Identifica	três	habitats	que	
evidenciem	a	biodiversidade	
vegetal	existente	na	região	
onde	a	escola	se	localiza.	

-	Conclui	acerca	da	
importância	da	proteção	da	
biodiversidade	vegetal.

-	Identifica	espécies	da	flora	
invasora	e	suas	consequências	
para	a	biodiversidade	local.

-	Discute	algumas	medidas	
que	visem	promover	a	
biodiversidade	vegetal.	

-	Formula	opiniões	críticas	sobre	
ações	humanas	que	
condicionam	a	biodiversidade	e	
sobre	a	importância	da	sua	
preservação.

-	Valoriza	as	áreas	protegidas	
e	o	seu	papel	na	proteção	da	
vida	selvagem.

-	Identifica	um	
microscópio.

-	Reconhece	a	importância	da	
ciência	e	tecnologia	na	
evolução	do	conhecimento	
celular	através	da	análise	de	
textos	e	imagens.

-	Discute	a	importância	da	
ciência	e	da	tecnologia	na	
evolução	do	conhecimento	
celular.

-	Identifica	entre	4	a	6	
constituintes	do	microscópio	
ótico	composto.

-	Identifica	7	constituintes	do	
microscópio	ótico	composto.

-	Identifica	entre	8	a	13	
constituintes	do	microscópio	
ótico	composto.

-	Realiza	observações	
microscópicas	e	esquematiza	
as	mesmas.

-	Realiza	observações	
microscópicas	e	esquematiza	
as	mesmas	com	legenda	e	o	
cálculo	da	ampliação.

-	Interpreta	as	características	
da	imagem	observada	ao	
microscópio.

-	Identifica	uma	célula. -	Reconhece	a	célula	como	
unidade	básica	dos	seres	
vivos.

-	Identifica	os	principais	
constituintes	de	uma	célula.

-	Distingue	célula	animal	de	
célula	vegetal.

-Identifica	os	constituintes	que	
distinguem	os	diferentes	tipos	
de	células.

-	Identifica	seres	unicelulares	
e	seres	pluricelulares.

-	Descreve	a	diferença	entre	
seres	unicelulares	e	seres	
pluricelulares.

Diversidade	de	
seres	vivos	e	

suas	interações	
com	o	meio

Diversidade	nas	
plantas

Célula	–	unidade	
básica	de	vida

Unidade	na	
diversidade	de	
seres	vivos



-	Descreve	os	níveis	de	
organização	biológica.

-	Define	o	que	é	espécie.

-	Identifica	1	das	7	
principais	categorias	
taxonómicas.

-	Identifica	2	a	3	das	7	
principais	categorias	
taxonómicas.

-	Identifica	4	das	7	principais	
categorias	taxonómicas.

-	Identifica	entre	5	a	6	das	
principais	categorias	
taxonómicas.

-	Identifica	as	7	principais	
categorias	taxonómicas.

-	Identifica	os	5	reinos	de	
Whittaker.

-	Reconhece	as	características	
dos	seres	vivos	constituintes	
dos	5	reinos	de	Whittaker

-	Dá	exemplos	de	seres	vivos	
para	cada	um	dos	reinos	de	
Whittaker.

Célula	–	unidade	
básica	de	vida

Diversidade	a	
partir	da	unidade	

–	níveis	de	
organização	
hierárquica

Unidade	na	
diversidade	de	
seres	vivos


