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Trocas nutricionais 
entre o organismo e o 
meio nos 
animais:Importância de 
uma alimentação 
equilibrada

Identifica	alimentos	mas	
ainda	não	sabe	o	seu	
conceito.

Define	alimento	e	
nutrientes	mas	ainda	não	
enuncia	os	tipos	de	
nutrientes	quanto	à	sua	
função.

Define	alimento	e	enuncia	
os	tipos	de	nutrientes	
quanto	à	sua	função.	
Exemplifica	ementas	
equilibradas	e	discute	
ementas	forncecidas.

Explica		a	informação	
contida	em	rótulos	e	
indica	vantagens	e	
desvantagens	do	uso	de	
aditivos

Reconhece	a	importância	da	
ciência	e	tecnologia	na	
evolução	dos	produtos	
alimentares	e	na	sua	
conservação	e	explora	
benefícios	e	riscos	de	novos	
alimentos.

Trocas nutricionais 
entre o organismo e o 
meio nos animais: 
Processo digestivo do 
ser humano

Ainda	não	reconhece	nem	
legenda	esquemas	
representativos	da	
morfologia	do	sistema	
digestivo	e	das	suas	
glândulas	anexas.

Legenda	incorretamente	
esquemas	representativos	
da	morfologia	do	sistema	
digestivo	e	das	suas	
glândulas	anexas.

Legenda	esquemas	
representativos	da	
morfologia	do	sistema	
digestivo	e	das	suas	
glândulas	anexas	e	indica	
os	tipos	de	dentes	de	acordo	
com	a	sua	função.	Descreve	
as	transformações	dos	
alimentos	ao	longo	do	tubo	
digestivo.

Reconhece	a	importância	
dos	movimentos	do	tubo	
digestivo	e	dos	sucos	
digestivos	na	
transformação	dos	
alimentos	e	nomea	os	
produtos	da	digestão.

Descreve	os	processos	de	
absorção	e	assimilação	dos	
nutrientes	e	indica	o	destino	
dos	produtos	da	digestão	
não	absorvidos.	Refere	um	
comportamento	que	
promove	o	bom	
funcionamento	do	sistema	
digestivo.

Processos 
vitais comuns 
aos seres vivos

Critérios de Avaliação (Níveis de Desempenho)

Disciplina:	Ciências	Naturais Ciclo	de	ensino:		2º	ciclo
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Trocas nutricionais 
entre o organismo e o 
meio nos animais: 
Sistema digestivo dos 
animais

Ainda	não	indica	os	órgãos	
do	tubo	digestivo	de	uma	
ave	e	de	um	ruminante.

Indica	os	órgãos	do	tubo	
digestivo	de	uma	ave	
granívora	mas	ainda	não	
legenda	esquemas	
representativos	da	
morofologia	do	tubo	
digestivo	dos	ruminantes.

Identifica	os	órgãos	do	tubo	
digestivo	de	uma	ave	
granívora	e	legenda	
esquemas	representativos	
da	morfologia	dos	órgãos	do	
tubo	digestivo	de	um	
ruminante.

Compara	a	tipologia	dos	
órgãos	digestivos	das	aves	
e	dos	ruminantes	com	a	do	
ser	humano.

Associa	os	regimes	
alimentares	das	aves	
granívoras,	dos	animais	
ruminantes	e	dos	omnívoros	
às	caraterísticas	do	seu	tubo	
digestivo.

Trocas nutricionais 
entre o organismo e o 
meio nos animais: 
Respiração externa e 
respiração celular

Ainda	não	reconhece	a	
respiração	externa	e	a	
celular.

Ainda	não	distingue	a	
respiração	externa	de	
respiração	celular.

Distingue	a	respiração	
externa	da	respiração	
celular.	Legenda	
corretamente	as	trocas	
gasosas	ocorridas	nas	
células	na	respiração	
celular.

Compara	a	composição	do	
ar	inspirado	com	a	do	ar	
expirado,	com	base	em	
documentos	
diversificados.

Indica	as	trocas	gasosas,	
ocorridas	nas	células,	
através	de	exercícios	de	
inquérito	científico.

Trocas nutricionais 
entre o organismo e o 
meio nos animais: 
Orgãos respiratórios 
dos animais

Ainda	não	reconhece	os	
órgãos	respiratórios	
envolvidos	na	respiração	
branquial	e	na	respiração	
pulmonar.

Ainda	não	indica	os	
órgãos	respiratórios	
envolvidos	na	respiração	
branquial	e	na	respiração	
pulmonar.

Identifica	os	órgãos	
respiratórios	envolvidos	na	
respiração	branquial	e	na	
respiração	pulmonar.

Relaciona	o	habitat	dos	
animais	com	os	diferentes	
processos	respiratórios.

	Descreve	a	função	dos	
órgãos	respiratórios	dos	
animais.

Trocas nutricionais 
entre o organismo e o 
meio nos animais: 
Sistema respiratório 
Humano

Ainda	não	legenda	
esquemas	representativos	
da	morfologia	do	sistema	
respiratório	humano.

Legenda	incorretamente	
esquemas	representativos	
da	morfologia	do	sistema	
respiratório.	Ainda	não	
relaciona	a	morfologia	dos	
álveolos	pulmonares	com	
as	trocas	gasosas	neles	
ocorridas.

Legenda	esquemas	
representativos	da	
morfologia	do	sistema	
respiratório	humano.	
Descreve	o	mecanismo	de	
ventilação.	Relaciona	as	
caracteristicas	morfológicas	
dos	álveolos	pulmonares	
com	as	trocas	gasosas	
alveolares.

Indica	as	principais	causas	
das	doenças	respiratórias	
mais	comuns,	com	
destaque	para	a	exposição	
ao	fumo	do	tabaco	e	para	a	
poluição	do	ar	interior.

Reconhece	a	importância	
das	regras	de	higiene	no	
equilíbrio	do	sistema	
respiratório	e	dá	exepmlos	
de	algumas	dessas	regras.

Processos 
vitais comuns 
aos seres vivos



Trocas nutricionais 
entre o organismo e o 
meio nos animais: 
Sistema cardiovascular 
humano

Ainda	não	legenda	
esquemas		da	morfologia	e	
da	anatomia	do	coração	
humano.	Não	reconhece	a	
importância	do	sistema	
cardiovascular	humano.	

Legenda	incorretamente	
esquemas		da	morfologia	e	
da	anatomia	do	coração	
humano.Identifica	a	
estrutura	dos	3	tipos	de	
vasos	sanguíneos		mas	
ainda	não	os	relaciona	
com	a	função	que	
desempenham.

Legenda	esquemas	
representativos	da	
morfologia	e	da	anatomia	
do	coração	humano.	
Relaciona	a	estrutura	dos	3	
tipos	de	vasos	sanguíneos	
com	a	função	que	
desempenham.	Indica	a	
estrutura	do	sangue	e	as	

Descreve	a	circulação	
sistémica	e	a	circulação	
pulmonar	e	distingue	
sangue	venosos	de	sangue	
arterial.

	Relaciona	os	estilos	de	vida	
com	as	doenças	
cardiovasculares.	Indica	
alguns	cuidados	que	
contribuem	para	o	bom	
funcionamento	do	sistema	
cardiovascular.

Trocas nutricionais 
entre o organismo e o 
meio nos animais: 
Sistema urinário 
humano

Legenda	incorretamente	
ou	ainda	não	legenda,	
esquemas	representativos	
do	sitema	urinário.

Legenda	esquemas	
representativos	da	
morfolgia	do	sistema	
urinário	mas	ainda	não	
relaciona	a	sua	morfologia	
com	a	formação	da	urina	e	
o	seu	papel	na	função	
excretora.

Relaciona	a	morfologia	do	
sistema	urinário	com	a	
formação	e	a	
constituição	da	urina	e	o	
seu	papel	na	função	
excretora	do	
corpo	humano.

Indica	os	produtos	de	
excreção	da	respiração	
celular	e	justifica	a	
importância	da	circulação	
sanguínea	na	função	
excretora.

Formula	opiniões	críticas	
acerca	dos	cuidados	a	ter	o	
sistema	urinário,	
justificando	a	sua	
importância	para	a	saúde	
humana.

Trocas nutricionais 
entre o organismo e o 
meio nos animais: Papel 
da pele

Legenda	incorretamente	
ou	ainda	não	legenda,	a	
morfologia	da	pele.

Legenda	esquemas	
representativos	da	
morfolgia	da	pele	mas	
ainda	não	relaciona	a	sua	
morfologia	com	a	formação	
do	suor	e	o	seu	papel	na	
função	excretora.

Relaciona	a	morfologia	da	
pele	com	a	formação	e	a	
constituição	do	suor	e	o	seu	
papel	na	função	excretora	
do	
corpo	humano.

Relaciona	o	papel	da	pele	
na	função	excretora	
humana,	interpretando	
documentos	
diversificados.

Formula	opiniões	críticas	
acerca	dos	cuidados	a	ter	
com	a	
pele,	justificando	a	sua	
importância	para	a	saúde	
humana

Trocas nutricionais 
entre o organismo e o 
meio nas plantas: 
Fotossíntese e obtenção 
de alimento

Ainda	não	enuncia	uma	
definição	de	fotossíntese	
nem	explica	a	importância	
da	mesma	na	obtenção	de	
alimento	nas	plantas.

Define	fotossintese	mas	
ainda	não	explica	a	
importância	desta	na	
obtenção	de	alimento	nas	
plantas	nem	relaciona	os	
produtos	da	fotossíntese	
com	a	respiração	celular.

Explica	a	importância	da	
fotossíntese	para	a	obtenção	
de	
alimento	nas	plantas	
relacionando	os	produtos	
da	
fotossíntese	com	a	

Explica	a	influência	de	
fatores	que	intervêm	no	
processo	
fotossintético,	através	da	
realização	de	atividades	
experimentais.

Formula	opiniões	críticas	
acerca	da	influência	da	
fotossintese	e	dos	seus	
produtos	com	a	respiração	
celular.

Trocas nutricionais 
entre o organismo e o 
meio nas plantas: 
Importância das plantas

Ainda	não	identifica	as	
matérias	primas	obtidas	
pelas	plantas	e	
consequentemente	não	
compreende	a	
importância	das	mesmas.

Conhece	as	matérias	
primas	obtidas	pelas	
plantas	masainda	não	as	
relaciona	com	a	diferentes	
utilizações	e	com	
renovação	do	ar	
atmosférico.

Compreende	a	importância	
das	plantas	como	fonte	de	
nutrientes,	de	matéria	
prima	e	de	renovação	do	ar	
atmósferico.

Relaciona	o	papel	das	
plantas	com	a	qualidade	
do	ar	e	indica	medidas	de	
proteção	da	floresta.

Discute	a	importância	das	
plantas	para	a	vida	na	Terra	
e	
medidas	de	conservação	da	
floresta	autoctóne

Processos 
vitais comuns 
aos seres vivos



Transmissão de vida: 
Reprodução no ser 
humano: Puberdade e 
sistemas reprodutores 
humanos

Ainda	não	conhece	nem	
distingue	carateres	
sexuais	primários	e	
secundários	bem	como	não	
legenda	corretamente	os	
sistema	reprodutores:	
feminino	e	masculino.

Conhece	alguns	caracteres	
sexuais	primários	e	
caracteres	secundários	
mas	ainda	não	os	
distingue.	Não	legenda	
corrtemante	os	sistemas	
reprodutores:	feminino	e	
masculino.

Distingue	caracteres	
sexuais	primários	de	
caracteres	
sexuais	secundários,	
legenda	corretamente	os	
sistemas	reprodutores:	
feminino	e	masculino	e	
interpretar	informação	
diversificada	
acerca	do	desenvolvimento	
dos	órgãos	sexuais	durante	

Relaciona	os	órgãos	do	
sistema	reprodutor	
masculino	e	feminino	com	
a	função	que	
desempenham	e	
caracteriza	o	processo	de	
fecundação	e	o	processo	
de	
nidação.

Relaciona	o	ciclo	menstrual	
com	a	existência	de	um	
período	fértil,	partindo	da	
análise	de	documentos	
diversificados

Transmissão de vida: 
Reprodução no ser 
humano: Processo da 
reprodução humana

Ainda	não	compreende	o	
processo	de	reprodução	
humana.

Compreende	o	processo	
de	fecundação	mas	
aindanão	distingue	
fecundação	de	nidação.

	Compreende	o	processo	de	
reprodução	humana	e	
caracteriza	os	processos	de	
fecundação	
nidação.

Compreende	o	processo	
de	reprodução	humana	e	
enumera	os	principais	
anexos	embrionários	
referindo	as	suas	
principais	funções.

Formula	opiniões	criticas	
acerca	do	desenvolvimento	
embrionário	e	dos	cuidados	
de	saúde	na	primeira	
infância	com	a	saúde	
humana.	

Transmissão de vida: 
Reprodução nas 
plantas: Mecanismo de 
reprodução das plantas 
com semente

Ainda	não	identifica	os	
principais	órgãos	
constituintes	da	flor	nem	
reconhece	os	principais	
agentes	de	polinização,	da	
dispersão	e	da	germinação	
das	sementes.

Identifica	os	principais	
órgãos	contituintes	da	flor	
mas		ainda	não	reconhece	
os	principais	agentes	de	
polinização,	da	dispersão	
e	da	germinação	das	
sementes.

Identificar	os	principais	
órgãos	constituintes	da	flor	
e	reconhece	os	agentes	de	
polinização,	da	
dispersão	e	da	germinação	
das	sementes.	

Identificar	os	principais	
órgãos	constituintes	da	
flor	e	reconhece	a	
importância	dos	agentes		
de	polinização,	dispersão	
e	da	germinação	das	
sementes	na	manutenção	
das	espécies	e	equilibrio	
do	escossistema.

Relaciona	a	função	dos	
principais	orgãos	
constituintes	da	flor		com	a	
reprodução	das	plantas	com	
sementes.	

 Microrganismo: Papel 
dos microorganismos 
para o ser humano

	Ainda	não	descreve	o	
contributo	dos	cientista	
para	a	descoberta	dos	
micróbios	nem	relaciona	o	
microscópio	com	a	
descoberta	de	novos	
microorganismos.

Descreve	o	contributo	dos	
cientistas	para	a	
descoberta	dos	micróbios	
mas	ainda	não	relaciona	a	
descoberta	do	microscópio	
com	a	descoberta	de	novos	
micoorganismos.

Discute	a	importância	da	
ciência	e	da	tecnologia	na	
evolução	do	microscópio	e	
na	descoberta	dos	
microrganismos.Identificar	
diferentes	tipos	de	
microrganismos.

Identifica	diferentes	tipos	
de	microrganismos	
partindo	da	
análise	de	informação	em	
documentos	
diversificados.	Distingue	
microorganismos	
patogénicos	e	
microorganismos	úteis.

Descreve	a	influência	de	
alguns	fatores	do	meio	no	
desenvolvimento	de	
micoorganismos,	através	de	
atividades	práticas.

Agressões do 
meio e 

integridade 
dos 

organismos

Processos 
vitais comuns 
aos seres vivos


