
 
Perfil de aprendizagem dos alunos 

Físico-química 3.º Ciclo 

Domínio 
Perfil de  

Aprendizagens 
(de acordo com as 

Aprendizagens Essenciais) 

Descritores de desempenho 
 

Área de 
competência 
do perfil dos 

alunos Muito Bom  Bom  Suficiente Insuficiente 

 

Saber científico em FQ 
 

 
 
 
O aluno adquiriu plenamente 
os conhecimentos específicos, 
em articulação com as 
aprendizagens essenciais (AE). 
 

 
Adquiriu a quase totalidade 
dos conhecimentos 
específicos, em articulação 
com as aprendizagens 
essenciais (AE). 

 
Adquiriu a maior parte dos 
conhecimentos específicos, 
em articulação com as 
aprendizagens essenciais (AE). 

 
Ainda não adquiriu a maior 
parte dos conhecimentos 
específicos, em articulação 
com as aprendizagens 
essenciais (AE). 

 
A 
B 
C 
F 
I 

Aplicação do saber 
científico 

Compreende e é capaz de 
aplicar plenamente os 
conhecimentos adquiridos, na 
prática/quotidiano. 

 
Compreende e é capaz de 
aplicar a quase totalidade dos 
conhecimentos adquiridos, na 
prática/quotidiano. 
 

Compreende e é capaz de 
aplicar a maior parte dos 
conhecimentos adquiridos, na 
prática/quotidiano. 

 
Ainda não compreende e não 
é capaz de aplicar a maior 
parte dos conhecimentos 
adquiridos, na 
prática/quotidiano. 

 
A 
B 
C 
D 
F 
G 
I 

 

Prática experimental 
e/ou  laboratorial 

 

 
Utiliza com responsabilidade 
equipamentos tecnológicos, 
relacionando conhecimentos 
técnicos e científicos com 
rigor e tira as conclusões 
adequadas. 
Segue corretamente os 
protocolos e regista 
corretamente os dados 
obtidos. 
 

 
Utiliza com responsabilidade 
equipamentos tecnológicos, 
relacionando conhecimentos 
técnicos e científicos. 
Segue corretamente os 
protocolos e regista 
corretamente os dados 
obtidos. 
 

 
Utiliza equipamentos 
tecnológicos, relacionando 
com dificuldade 
conhecimentos técnicos e 
científicos. 
Segue os protocolos mas nem 
sempre regista corretamente 
os dados obtidos. 
 
 

 
Ainda não utiliza 
corretamente equipamentos 
tecnológicos e não relaciona 
os conhecimentos técnicos e 
científicos. 
Não segue com rigor os 
protocolos. 
 

 
 

B 
C 
D 
G 
I 
 

 



 
Perfil de aprendizagem dos alunos 

* A percentagem do domínio “Prática experimental e/ou laboratorial” reverte para o domínio “Saber científico em FQ” se não houver condições para o seu 

desenvolvimento devido à pandemia Covid-19. 

De acordo com o artigo 18º do Dec. Lei 223-A/2018  

A-Linguagens e textos; B-Informação e comunicação; C-Raciocínio e resolução de problemas; D-Pensamento crítico e pensamento criativo; E-Relacionamento interpessoal; 

F-Desenvolvimento pessoal e autonomia; G-Bem-estar, saúde e ambiente; H-Sensibilidade estética e artística; I-Saber científico, técnico e tecnológico; J- Consciência e 

domínio do corpo. 
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