
	

	

	
	

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2019/2020	

 
Nível de Ensino: 3º Ciclo  Disciplina: Físico-Química  Ano: 8º ano  Curso: Ensino Básico 
 

Planificação Anual 

Período Sequências Conteúdos Programáticos/Aprendizagens Essenciais Tempos letivos 

 
1.º 

REAÇÕES QUÍMICAS Explicação e Representação de Reações Químicas. 
  
Tipos de Reações Químicas. 
  
Velocidade das reações químicas. 

 
 

36 

 
2.º 

REAÇÕES QUÍMICAS 
 
 

SOM 
 
 

 
LUZ 

Velocidade das reações químicas (continuação). 
 
 
Produção e Propagação do Som e Ondas. 
Atributos do Som e sua Deteção pelo Ser Humano e Fenómenos 
Acústicos. 
 
Ondas de luz e sua propagação. 

4 
 
 

 
28 
 
 
4 

 
3.º 

 
LUZ 

Ondas de luz e sua propagação (cont.) 
 
Fenómenos Óticos 

 
21 

 
Critérios de Avaliação/Ponderação 

Em cada descritor a avaliação é feita tendo em conta os níveis seguintes: 

Ainda está longe de um 
desempenho razoável 

Ainda não desempenha 
razoavelmente 

Desempenha 
razoavelmente 

Desempenha bem Desempenha plenamente 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 
Até 19% Entre 20% e 46% Entre 47% e 69% Entre 70% e 89% Entre 90% e 100% 

 



(Domínios/Sequências/Temas/Módulos e  
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes )/Descritores 

Ponderação Instrumentos de Avaliação 

A. REAÇÕES QUÍMICAS 

A1. Reconhece a natureza corpuscular da matéria e a diversidade de materiais 

através das unidades estruturais das suas substâncias. 

A2. Compreende o significado da simbologia química e da conservação da massa 

nas reações químicas. 

A3. Conhece diferentes tipos de reações químicas, representando-as por 

equações químicas. 

A4. Relaciona, a partir de informação selecionada, propriedades da água com a 

sua dureza, refere consequências do uso, de água dura, industrial e 

doméstico e identifica processos usados no tratamento de águas duras. 

A5. Compreende que as reações químicas ocorrem a velocidades diferentes. 

A6. Compreende que é possível modificar e controlar a velocidade de reações 

químicas. 

A7. Seleciona o material de laboratório e as operações a executar numa     

atividade experimental, reconhece as regras e sinalética de segurança 

necessárias e comunica os resultados. 

 

 

40% Grelhas de observação/registo 

Questões de aula/Fichas 

Relatórios/Sínteses/Trabalho de 

pesquisa  

Testes 

Contributos dados para as 

atividades de articulação 

curricular/participação em 

projetos dinamizados pelo 

professor 

 

B. SOM 

B1. Conhece e compreende a produção e a propagação do som. 

B2. Compreende fenómenos ondulatórios num meio material como a propagação 

de vibrações mecânicas nesse meio. 

B3.Conhece grandezas físicas características de ondas e reconhecer o som como 

onda. 

30% Grelhas de observação/registo 

Questões de aula/Fichas 

Relatórios/Sínteses/Trabalho de 

pesquisa  

Testes 



B4. Conhece os atributos do som e relaciona-os com as grandezas físicas que 

caracterizam as ondas, e utiliza detetores de som. 

B5. Compreende como o som é detetado pelo ser humano. 

B6. Compreende alguns fenómenos acústicos e suas aplicações e fundamenta 

medidas contra a poluição sonora. 

B7. Seleciona o material de laboratório e as operações a executar numa     

atividade experimental, reconhece as regras e sinalética de segurança 

necessárias e comunica os resultados. 

Contributos dados para as 

atividades de articulação 

curricular/participação em 

projetos dinamizados pelo 

professor 

 

C. LUZ 

C1. Compreende fenómenos do dia em dia em que intervém a luz (visível e não 

visível). 

C2. Reconhece que a luz é uma onda eletromagnética. 

C3. Caracteriza [as ondas eletromagnéticas. 

C4. Compreende alguns fenómenos óticos e algumas das suas aplicações. 

C5. Recorre a modelos da ótica geométrica para representar os fenómenos 

óticos. 

C6. Seleciona o material de laboratório e as operações a executar numa     

atividade experimental, reconhece as regras e sinalética de segurança 

necessárias e comunica os resultados. 

30% Grelhas de observação/registo 

Questões de aula/Fichas 

Relatórios/Sínteses/Trabalho de 

pesquisa  

Testes 

Contributos dados para as 

atividades de articulação 

curricular/participação em 

projetos dinamizados pelo 

professor 

 

Notas: 
- a avaliação é sempre formativa, mesmo a que resulta de uma classificação no final dos 1.º e 2.º períodos, com exceção da avaliação do final do 3.º 
período, que é sumativa e que resulta do juízo globalizante do ano; 
- os instrumentos de avaliação devem ser diversificados; 
- um instrumento de avaliação tem tantas classificações quantos os descritores dos domínios/sequências/temas/módulos e conhecimentos, capacidades 
e atitudes que estão a ser avaliados; 
- a dificuldade registada num determinado período do ano não deve ser considerada na avaliação do 3.º período, quando se deteta que o aluno já 
superou o problema. 



 

Níveis de Desempenho 

Tendo em conta as aprendizagens essenciais e as áreas de competência inscritas no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade 
Obrigatória (linguagens e textos; informação e comunicação; raciocínio e resolução de problemas; pensamento crítico e pensamento 
criativo; relacionamento interpessoal; desenvolvimento pessoal e autonomia; bem-estar, saúde e ambiente; sensibilidade estética e 
artística; saber científico, técnico e tecnológico; consciência e domínio do corpo), os descritores de desempenho são os seguintes: 

 
(Muito Bom) 

Nível 5 
18 a 20 valores 

 

O aluno conseguiu atingir na totalidade os conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas aprendizagens 
essenciais, evidenciando não ter qualquer dificuldade na disciplina.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demonstra poder adquirir, no final da escolaridade obrigatória, a 
plenitude das competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.  

(Bom) 
Nível 4 

14 a 17 valores 

O aluno conseguiu atingir a maior parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas aprendizagens 
essenciais, evidenciando ter muita facilidade na disciplina.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demonstra poder adquirir, no final da escolaridade obrigatória, a 
maior parte das competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.  

(Suficiente) 
Nível 3 

10 a 13 valores 

O aluno conseguiu atingir, de forma satisfatória, uma parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas 
aprendizagens essenciais, evidenciando ter pequenas dificuldades na disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demonstra poder adquirir, no final da escolaridade obrigatória, de 
forma satisfatória, uma parte das competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.  

(Insuficiente) 
Níveis 1 e 2 
0 a 9 valores 

O aluno não conseguiu atingir, de forma satisfatória, os conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas 
aprendizagens essenciais, evidenciando ter dificuldades na disciplina.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demonstra muitas dificuldades em poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das competências de conhecimentos, capacidades e 
atitudes.  

 


