
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	

Muito	insuficiente Insuficiente Suficiente Bom Muito	Bom

Corpos	Celestes
Não	reconhece	os	corpos	

celestes

Reconhece	alguns	corpos	
celestes	mas	não	os	sabe	

organizar

Organiza	os	corpos	celestes	por	
ordem	crescente	da	sua	

complexidade

Descreve	a	organização	dos	
corpos	celestes

Estabelece	relações	entre	as	
estruturas	do	Universo	através	da	
recolha	de	informação	em	fontes	
diversas,	formulando	hipóteses	e	

apresentando	conclusões

Terra	no	Universo
Não	localiza	a	Terra	no	

Universo

Reconhece	o	planeta	Terra,	mas	
não	o	localiza	com	rigor	no	

Universo
Localiza	a	Terra	no	Universo

Constrói	diagramas	ou	mapas	
de	modo	a	explicar	a	
localização	da	Terra

Recolhe	e	sistematiza	informação	
proveniente	de	fontes	diversas,	
de	modo	a	explicar	a	localização	

da	Terra
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Critérios	de	Avaliação	(Níveis	de	Desempenho)

Disciplina:	Física-Química Ciclo	de	ensino:	3.º	Ciclo

Domínio	/	
Tema

Subdomínio
Conteúdo	Nuclear	/	
Aprendizagens	
Essenciais

Níveis	de	desempenho	–	Descritores

Os	níveis	de	desempenho	estão	inclusos	uns	nos	outros

Ano	de	escolaridade:	7.º	Ano



Origem	do	Universo

Não	reconhece	os	
instrumentos	utilizados	na	
evolução	histórica	do	

conhecimento	do	Universo

Não	conhece	a	teoria	do	Big	Bang
Reconhece	os	instrumentos	

utilizados	na	evolução	histórica	
do	conhecimento	do	Universo

Descreve	a	origem	e	evolução	
do	Universo	com	base	na	

teoria	do	Big	Bang

Descreve	a	origem	e	evolução	do	
Universo	com	base	na	teoria	do	
Big	Bang,	relacionando	com	o	

papel	dos	instrumentos	utilizados	
na	evolução	histórica	do	
conhecimento	do	Universo
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Unidades	usadas	no	
Universo

Não	conhece	as	unidades	
usadas	nas	diferentes	escalas	

do	Universo

Conhece	as	unidades	de	distância	
adequadas	às	várias	escalas	do	
Universo,	mas	não	entende	o	seu	

significado

Conhece	o	significado	das	
unidades	de	distância	

adequadas	às	várias	escalas	do	
Universo	(ua	e	a.l.)

Distingue	unidades	de	
distância	adequadas	às	várias	
escalas	do	Universo	e	adequa-
as	à	resolução	de	problemas

Interpreta	os	resultados	de	
problemas	ou	situações	com	

unidades	de	distância	e	aplica	a	
novas	situações

Sistema	Solar:	
Planetas	do	SIstema	

Solar

Não	conhece	os	planetas	do	
Sistema	Solar

Conhece	os	planetas	do	Sistema	
Solar,	mas	não	é	capaz	de	os	

ordenar	por	distância	crescente	
ao	Sol

Conhece	os	planetas	do	Sistema	
Solar	e	é	capaz	de	os	ordenar	
por	distância	crescente	ao	Sol

Conhece	diversos	astros	do	
Sistema	Solar	e	é	capaz	de	os	

distinguir	e	caracterizar

Interpreta	informação	sobre	
planetas	e	astros	do	Sistema	
Solar	(em	esquemas,	tabelas,	

gráficos,	textos,	etc.)	

Sistema	Solar:	
Características	dos	
planetas	do	Sistema	

Solar

Não	reconhece	as	
propriedades	que	permitem	
distinguir	os	planetas	do	

Sistema	Solar

Não	identifica	semelhanças	e	
diferenças	(dimensão,	

constituição,	localização,	
períodos	de	translação	e	rotação)

Identifica	semelhanças	e	
diferenças	(dimensão,	

constituição,	localização,	
períodos	de	translação	e	
rotação)	permitindo	a	sua	

classificação

Relaciona	os	períodos	de	
translação	dos	planetas	com	a	

distância	ao	Sol

Constrói	modelos	do	Sistema	
Solar,	usando	escalas	adequadas	
e	apresentando	as	vantagens	e	as	

limitações	desses	modelos	
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Sistema	Solar:	
Terra,	um	planeta	

com	vida

Não	reconhece	as	
características	da	Terra	

decisivas	para	a	existência	de	
vida

Não	identifica	as	características	
da	Terra	decisivas	para	a	

existência	de	vida

Identifica	as	características	da	
Terra	decisivas	para	a	existência	

de	vida

Compara	as	características	da	
Terra	decisivas	para	a	

existência	de	vida	com	as	de	
outros	planetas	do	Sistema	

Solar	

Compreende	o	que	faz	da	Terra	
um	planeta	com	vida,	numa	
perspetiva	interdisciplinar

Fenómenos	que	
ocorrem	na	Terra	

devido	ao	
movimento	

conjunto	Sol-Terra-
Lua

Não	conhece	os	fenómenos	
que	ocorrem	na	Terra	devido	
ao	movimento	do	conjunto	Sol-

Terra-Lua

Conhece	fenómenos	como	a	
sucessão	dos	dias	e	das	noites,	
estações	do	ano,	fases	da	Lua	e	
eclipses,	mas	não	consegue	

relacioná-los	com	o	movimento	
Sol-Terra-Lua

Reconhece	os	fenómenos	que	
ocorrem	na	Terra	como	

resultado	dos	movimentos	no	
sistema	Sol-Terra-Lua	(sucessão	
dos	dias	e	das	noites,	estações	
do	ano,	fases	da	Lua	e	eclipses)

Mede	o	comprimento	de	uma	
sombra	ao	longo	do	dia	e	traça	
um	gráfico	desse	comprimento	

em	função	do	tempo,	
relacionando	esta	experiência	

com	os	relógios	de	sol

Interpreta	fenómenos	que	
ocorrem	na	Terra	como	resultado	
dos	movimentos	no	sistema	Sol-
Terra-Lua	(sucessão	dos	dias	e	

das	noites,	estações	do	ano,	fases	
da	Lua	e	eclipses)

Força	Gravítica
Não	reconhece	o	conceito	de	

força	gravítica

Conhece	o	conceito	de	força	
gravítica	mas	não	reconhece	os	

seus	efeitos

Caracteriza	a	força	gravítica,	
reconhece	os	seus	efeitos	e	

sabe	representá-la	em	
diferentes	locais	da	superfície	

da	Terra

Relaciona	a	diminuição	da	
intensidade	da	força	gravítica	

com	o	aumento	da	sua	
distância	ao	centro	da	Terra

Interpreta	a	variação	da	
intensidade	da	força	gravítica	em	
função	da	altitude,	da	latitude	e	

do	planeta

Peso	e	Massa
Não	conhece	os	conceitos	de	

peso	e	massa
Conhece	os	conceitos	de	peso	e	
massa,	mas	não	os	distingue

Distingue	os	conceitos	de	peso	e	
massa	de	um	corpo

Relaciona	peso	e	massa	de	um	
corpo	e	efetua	cálculos

Explora	a	relação	entre	o	peso	e	
massa	de	um	corpo	a	partir	de	
uma	atividade	experimental,	
comunicando	os	resultados	
através	de	tabelas	e	gráficos	e	
extrapolando	para	novas	

situações

Te
rr
a,
	L
ua

	e
	F
or
ça
s	G

ra
ví
tic
as

Es
pa

ço

Si
st
em

a	
so
la
r



M
un

do
	M

at
er
ia
l

Diferentes	
materiais

Não	reconhece	os	diferentes	
materiais

Reconhece	os	diferentes	
materiais	mas	não	os	sabe	
agrupar	com	base	em	
propriedades	comuns

Distingue	materiais	e	agrupa-os	
com	base	em	propriedades	

comuns

Agrupa	diferentes	materiais	
com	base	em	propriedades	
comuns	através	de	uma	

atividade	prática

Conclui	e	problematiza	a	situação	
de	que	os	materiais	são	recursos	
limitados	e	que	é	necessário	usá-

los	bem,	reutilizando-os	e	
reciclando-os,	numa	perspetiva	

interdisciplinar

Conceito	de	mistura	
de	substâncias	I

Não	identifica	nem	
compreende	o	conceito	de	
mistura	de	substâncias

Identifica	algumas	misturas	sem	
perceber	o	conceito	de	mistura	

de	substâncias

Reconhece	que	a	maior	parte	
dos	materiais	são	misturas	de	

substâncias

Distingue	substâncias	miscíveis	
de	substâncias	imiscíveis

Conclui	e	sistematiza,	através	de	
um	trabalho	laboratorial,	
substâncias	miscíveis	de	
substâncias	imiscíveis

Conceito	de	mistura	
de	substâncias	II

Não	compreende	a	diferença	
entre	os	conceitos	de	
substância	e	mistura	de	

substâncias

Não	consegue	distinguir	
materiais	como	substâncias	ou	

misturas	de	substâncias

Classifica	materiais	como	
substâncias	ou	misturas	de	

substâncias

Distingue	misturas	
homogéneas	de	misturas	
heterogéneas	e	coloidais

Conclui	e	sistematiza,	através	de	
um	trabalho	laboratorial,	
misturas	homogéneas	de	
misturas	heterogéneas

Material	de	
Laboratório	e	
Regras	de	
Segurança

Não	reconhece	material	de	
laboratório	básico

Reconhece	algum	material	de	
laboratório	básico	mas	não	

conhece	as	regras	e	sinalética	de	
segurança	necessárias	à	sua	

utilização

Reconhece	o	material	de	
laboratório	básico	e	conhece	as	
regras	e	sinalética	de	segurança	
necessárias	à	sua	utilização

Seleciona	o	material	de	
laboratório,	as	operações	a	
executar,	reconhecendo	as	

regras	e	sinalética	de	
segurança	necessárias	para,	
por	exemplo,	a	preparação	de	

uma	solução

Utiliza	os	conhecimentos	de	
material/regras	de	segurança	

para	preparar,	com	todo	o	rigor,	
no	laboratório,	soluções	aquosas	

com	uma	determinada	
concentração,	em	massa,	a	partir	

de	um	soluto	sólidoSu
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Solução,	Soluto	e	
Solvente

Não	compreende	o	conceito	
de	solução

Reconhece	o	conceito	de	solução	
mas	não	identifica	o	soluto	e	o	

solvente

Compreende	e	aplica	os	
conceitos	de	solução,	soluto	e	o	

solvente

Distingue	os	conceitos	de	
solução	concentrada,	diluída	e	

saturada

Relaciona	os	conceitos	
aprendidos	aplicando-os	par	
distinguir	de	soluções	com	
diferentes	concentrações

Concentração	de	
uma	solução

Não	compreende	
qualitativamente	o	conceito	
de	concentração	de	uma	

solução	

Não	distingue	soluções	com	
diferentes	concentrações	

Compreende	qualitativamente	o	
conceito	de	concentração	de	

uma	solução	

Conhece	qualitativamente	e	
quantitativamente	uma	

solução,	determinando	a	sua	
concentração	em	massa.	

Relaciona	os	conceitos	
aprendidos	para	interpretar	e	
comunicar	os	resultados	da	

preparação,	com	todo	o	rigor,	no	
laboratório,	de	soluções	aquosas	

com	uma	determinada	
concentração	em	massa

Transformações	
Físicas

Não	compreende	o	conceito	
de	transformação	física

Não	identifica	transformações	
físicas	nem	as	distingue	de	
transformações	químicas

Identifica	transformações	físicas	
e	reconhece	as	mudanças	de	

estado	físico

Utiliza	os	conceitos	de	
fusão/solidificação,	

ebulição/condensação	e	
evaporação	na	interpretação	

do	ciclo	da	água

Aplica	os	conceitos	de	
fusão/solidificação,	

ebulição/condensação	e	
evaporação	na	interpretação	de	
situações	do	dia	a	dia,	numa	
perspetiva	interdisciplinar

Transformações	
Químicas

Não	compreende	o	conceito	
de	transformação	química

Não	identifica	transformações	
químicas	nem	as	distingue	de	

transformações	físicas

Identifica	transformações	
químicas	(por	junção	de	

substâncias,	por	ação	mecânica,	
do	calor,	da	luz,	e	da	
eletricidade,	etc.)

Justifica	a	importância	da	
síntese	química	na	produção	

de	novos	e	melhores	materiais,	
de	uma	forma	mais	económica	

e	ecológica

Distingue,	experimentalmente	
e/ou	a	partir	de	informação	
selecionada,	reagentes	e	

produtos	da	reação	e	designa	
uma	transformação	química	por	
reação	química,	representando-a	

por	“equações”	de	palavras.	
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Propriedades	dos	
materiais:	

temperatura	de	
fusão	e	de	

temperatura	de	
ebulição	de	uma	

substância

Não	reconhece	os	conceitos	de	
temperatura	de	fusão	e	de	
temperatura	de	ebulição	de	

uma	substância

Não	compreende	os	conceitos	de	
temperatura	de	fusão	e	de	

temperatura	de	ebulição	de	uma	
substância

Compreende	os	conceitos	de	
temperatura	de	fusão	e	de	
ebulição	de	uma	substância,	

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

Constrói	e	interpreta	tabelas	e	
gráficos	temperatura/tempo,	
identificando	temperaturas	de	

fusão	e	de	ebulição	de	
substâncias	e	relaciona	o	
ponto	de	ebulição	com	a	

volatilidade	das	substâncias

	Conclui	sobre	os	estados	físicos	
de	uma	substância	a	uma	dada	
temperatura,	com	base	nos	

gráficos	e	tabelas	
temperatura/tempo

Propriedades	dos	
materiais:	

densidade	/	massa	
volúmica	de	uma	

substância

Não	reconhece	o	conceito	de	
densidade	/	massa	volúmica

Não	compreende	o	conceito	de	
densidade	/	massa	volúmica	de	

uma	substância

Compreende	o	conceito	de	
massa	volúmica	de	uma	

substância	e	efetua	cálculos	
com	base	na	sua	definição

Determina,	laboratorialmente,	
massas	volúmicas	de	materiais	

sólidos	e	líquidos	usando	
técnicas	básicas.		

Conclui,	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

Propriedades	dos	
materiais:	Testes	

químicos

Não	reconhece	as	evidências	
experimentais	da	ocorrência	

de	uma	transformação	
química

Não	relaciona	as	evidências	
experimentais	com	a	ocorrência	
de	uma	transformação	química

Relaciona	as	evidências	
experimentais	com	a	ocorrência	
de	uma	transformação	química

Deteta	evidências	de	uma	
reação	química	e	usa-as	para	
executar,	laboratorialmente,	
testes	químicos	simples	para	
detetar	água,	amido,	glicose,	
dióxido	de	carbono	e	oxigénio

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

vida
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Técnicas	de	
separação	de	
misturas

Não	conhece	as	técnicas	de	
separação

Reconhece	técnicas	de	separação	
de	misturas,	mas	não	as	
identifica	ou	distingue

Identifica	as	técnicas	para	
separar	componentes	de	
misturas	homogéneas	e	

heterogéneas,	associando	a	
técnica	ao	tipo	de	mistura

Reconhece	as	propriedades	e	
efetua	a	separação	dos	

componentes	de	misturas	
homogéneas	e	heterogéneas	
usando	técnicas	laboratoriais	

básicas,	selecionando	o	
material	necessário	e	

comunicando	os	resultados

Identifica	e	aplica	as	técnicas	de	
separação	necessárias	no	
tratamento	de	águas	para	
consumo	e	de	efluentes	e	

reconhece	a	sua	importância	para	
o	equilíbrio	dos	ecossistemas	e	

qualidade	de	vida
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Energia	e	formas	de	
energia

Não	compreende	o	conceito	
de	energia

Não	reconhece	as	diferentes	
formas	de	energia

Identifica,	em	situações	
concretas,	diferentes	formas	de	

energia

Reconhece	que	a	energia	de	
um	corpo	se	manifesta	de	duas	
formas	fundamentais:	cinética	

e	potencial

Associas	as	diferentes	formas	de	
energia	aos	dois	tipos	de	energia	

fundamentais

Fonte	e	recetor	de	
energia

Não	compreende	os	conceitos	
de	sistema,	fonte	e	recetor	de	

energia

Não	reconhece		nem	distingue	
fontes	e	recetores	de	energia

Identifica,	em	situações	
concretas,	sistemas	que	são	

fontes	ou	recetores	de	energia,	
indicando	o	sentido	de	
transferência	da	energia

Interpreta	esquemas	e	
diagramas	de	transferências	e	
transformações	de	energia,	
utilizando	os	conceitos	de	

energia	útil,	energia	dissipada	
e	rendimento	de	um	recetor

Aplica	o	Princípio	de	Conservação	
da	Energia	e	conclui	que	a	
energia	se	mantém	na	

globalidade

Tipos	de	energia

Não	compreende	os	conceitos	
de	fonte	de	energia	primária	e	
secundária,	renovável	e	não	

renovável

Não	distingue	fontes	de	energia	
primárias	e	secundárias,	

renováveis	e	não	renováveis

Reconhece	fontes	de	energia	
primárias	e	secundárias,	

renováveis	e	não	renováveis

Distingue	fontes	de	energia	
primárias	e	secundárias,	

renováveis	e	não	renováveis

Argumenta	sobre	as	vantagens	e	
desvantagens	das	fontes	de	
energia		renováveis	e	não	

renováveis	e	da	sua	utilização	e	
as	respetivas	consequências	na	
sustentabilidade	da	Terra,	numa	

perspetiva	interdisciplinar

Temperatura	e	
calor

Não	conhece	os	conceitos	de	
temperatura	e	de	calor

Não	distingue	os	conceitos	de	
temperatura	e	de	calor

Reconhece	e	distingue	os	
conceitos	de	temperatura	e	de	

calor

Relaciona	os	conceitos	de	
temperatura	e	calor	através	de	

exemplos

Distingue,	através	de	uma	
atividade	experimental,	os	

conceitos	de	temperatura	e	de	
calor,	interpretando	e	

comunicando	os	resultados
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Processos	de	
transferência	de	

energia

Não	conhece	os	processos	de	
transferência	de	energia	sob	a	

forma	de	calor

Não	distingue	os	processos	de	
transferência	de	energia	sob	a	

forma	de	calor

Identifica	diversos	processos	de	
transferência	de	energia	sob	a	
forma	de	calor	(condução,	

convecção	e	radiação)	no	dia	a	
dia	ou	em	situação	

experimental

Distingue	diversos	processos	
de	transferência	de	energia	

sob	a	forma	de	calor	
(condução,	convecção	e	
radiação)	no	dia	a	dia,	
explicando	as	suas	
características

Justifica	escolhas	de	
transferências	de	energia	que	
promovam	a	sua	utilização	de	

uma	forma	racional
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